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ημείχμα ςξσ μεςατοαρςή
Ποιμ ςοία πεοίπξσ υοόμια έλαβα ςημ εμθξσριώδη απάμςηρη ςξσ
ρσγγοατέα με ιμέιλ από ςη Νέα Τόοκη, ρςημ ξπξία δήλχμε εσςσυήπ και
καςάπληκςξπ πξσ είυα αουίρει μα μεςατοάζχ ςξ βιβλίξ ςξσ ρςα ελλημικά.
Τπήουε και κάςι πξσ έτςιαυμε ςα ποάγμαςα πιξ αομξμικά: ξ Stefan Fatsis
(ςέταμξπ Υαςρήπ) είμαι Ελλημξαμεοικαμόπ. Δέυθηκε λξιπόμ ποόθσμα μα
βξηθήρει ρε ρσγκεκοιμέμεπ ποξβλημαςικέπ λένειπ/τοάρειπ πξσ ρσμάμςηρα
μεςατοάζξμςαπ. Για ςξμ ίδιξ λόγξ, ξι «ελλημικέπ» αματξοέπ ςξσ ρςξ
κείμεμξ είμαι αοκεςέπ: από ςξ AVGOLEMONO και ςη RETSINA, χπ ςξμ μύθξ
ςξσ ίρστξσ.
ςξ βιβλίξ ξ παίκςηπ ςξσ κοαμπλ θα αμαγμχοίρει ςξμ εασςό ςξσ,
ςιπ απξγξηςεύρειπ και ςξσπ θοιάμβξσπ, ςημ πάλη και ςημ σπεοποξρπάθεια,
ςημ έκπληνη και ςημ επιβεβαίχρη. Η ςέοφη ςξσ μη ρυεςικξύ αμαγμώρςη θα
ποξέλθει από ςξσπ αληθιμξύπ υαοακςήοεπ, ςη μξμξμαμία ςξσπ, ςημ
πεοιθχοιακή ζχή ςξσπ, ςημ άμεσ όοχμ ατξρίχρη. Σξ απόκξρμξ,
σπεοβξλικό ρςξιυείξ μεςαγγίζει ζχή από ςη μσθιρςξοιξγοατία, παοά ςη
λξγική καςάςανη ςξσ βιβλίξσ ρςη δημξριξγοατική – nonfiction παοαγχγή.
Όπχπ και έγοαφαμ ξι κοιςικέπ, ποόκειςαι για γεχγοατία ςηπ
μξμξμαμίαπ πξσ σμμεί τσλακιρμέμεπ, μσρςηοιώδειπ, ερχςεοικέπ δσμάμειπ
ςξσ αμθοώπξσ. Και επίρηπ για διείρδσρη ρε θεχοηςικά αμόμξια βαρίλεια:
ςηπ γλώρραπ, ςηπ φσυξλξγίαπ, ςχμ μαθημαςικώμ. Άοαγε πόρη δόνα μπξοεί
μα ποξρτέοει μια επιμόηρη ςξσ μσαλξύ, μια ιδιξτσήπ κίμηρη ρ’ έμα
πμεσμαςικό παιυμίδι; Και πόρξ μόημα ζχήπ μπξοεί μα εμπμεύρει η αγάπη
για ςιπ λένειπ, η απξδόμηρη ςηπ γλώρραπ, ξ ρσμαγχμιρμόπ;
H ξοξλξγία ςξσ παιυμιδιξύ απξδόθηκε με ςξμ ςοόπξ πξσ
υοηριμξπξιείςαι ρςη υώοα μαπ. Έςρι, ςξ «bingo» έγιμε «ρκοαμπλ», ςξ
«phony» έγιμε «λάθξπ λένη», ςξ «hook» έγιμε «κόλλημα», κλπ.
Φοηριμξπξίηρα αοκεςέπ σπξρημειώρειπ για μα μη υαθξύμ λεπςξμέοειεπ ςηπ
ατήγηρηπ.
Θέλχ μα εσυαοιρςήρχ θεομόςαςα:
-ςξμ ίδιξ ςξμ ρσγγοατέα για ςημ άδεια έκδξρηπ πξσ μξσ παοείυε
και για ςημ πξλύςιμη βξήθειά ςξσ
-ςξμ τίλξ και αμςίπαλό μξσ ρςξ κοαμπλ Θέμη Δημηςοακόπξσλξ
πξσ ποξρτέοθηκε μα επιμεληθεί ςξ κείμεμξ και ςξ έκαμε με όοενη.
-όλξσπ όρξσπ αμέυςηκαμ ςημ εμμξμή και επιμξμή μξσ ρςημ
αμαζήςηρη μεςατοαρςικώμ λύρεχμ.
Σέλξπ, ξτείλχ μα ρημειώρχ όςι ςξ ΛΕΞΟΜΑΝΗ δεμ βοίρκεςαι ρςα
ιρυύξμςα λενικά και δεμ «παίζει» ρςξ ελλημικό αγχμιρςικό κοαμπλ…
Χ.Τ.

ημείχμα ςξσ ρσγγοατέα
για ςημ ελλημική έκδξρη
Γεμμήθηκα και μεγάλχρα ρςη Νέα Τόοκη, μιλξύρα ελλημικά ρςξ
ρπίςι με ςξμ παςέοα μξσ πξσ γεμμήθηκε και μεγάλχρε ρςα Καοδάμσλα ςηπ
Φίξσ. Οι γξμείπ ςηπ μηςέοαπ μξσ μεςαμάρςεσραμ επίρηπ. Έκαμα μαθήμαςα
ελλημικώμ για δέκα υοόμια, έμαθα μα γοάτχ και μα διαβάζχ επαοκώπ,
ρυεδόμ ςέλεια. Επιρκέτςηκα ςημ Ελλάδα πξλλά καλξκαίοια. Ατξύ ςέλειχρα
ςξ παμεπιρςήμιξ ρςημ Αμεοική, μεςακόμιρα ρςημ Ελλάδα όπξσ και
εογάρςηκα χπ δημξριξγοάτξπ για δύξ υοόμια. Είμαι ςόρξ Έλλημαπ όρξ
μπξοεί μα ’μαι έμαπ Ελλημξαμεοικαμόπ. Και δεμ έυχ ςη γμχρςή ποξτξοά
πξσ ποξκαλεί αμηυαμία.
Όμχπ εκείμα ςα υοόμια με ςημ ξικξγεμειακή ζχή, ςα μαθήμαςα, ςιπ
διακξπέπ και ςη δξσλειά, δεμ ποξπξμήθηκα ρςξ ελλημικό κοαμπλ. Για μα
πχ ςημ αλήθεια, έυχ παίνει μια τξοά μόμξ, όςαμ ήμξσμ μεαοόπ οεπόοςεο
ρςημ Αθήμα ρςα μέρα ςηπ δεκαεςίαπ ςξσ ’80. Αμςίπαλξί μξσ ήςαμ έμαπ
ασςόυθχμ Έλλημαπ και μια «Ελλημξ-» ραμ κι εμέμα. Δεμ θσμάμαι και
πξλλά, εκςόπ απ’ ςξ όςι έυαρα αλλά έμειμα ικαμξπξιημέμξπ από ςιπ λένειπ
πξσ βοήκα κι από ςξ ςελικό ρκξο πξσ έπιαρα. Ακόμη κι αογόςεοα, όςαμ η
εσυέοειά μξσ ρςα ελλημικά ήςαμ ρςξ ζεμίθ, ςξ μσαλό μξσ είυε δσρκξλίεπ
ρςξ μα εκςελεί ςιπ πεοίπλξκεπ διεογαρίεπ πξσ απαιςεί ςξ κοαμπλ.
Μπξοξύρα μα διαβάζχ ετημεοίδεπ και βιβλία ρςα ελλημικά, μα παίομχ
ρσμεμςεύνειπ και μα κοαςώ ρημειώρειπ ρςα ελλημικά, μα μεςατοάζχ
ασςόμαςα απαμςήρειπ από ςα ελλημικά ρςα αγγλικά ρςξ ρημειχμαςάοιό
μξσ. Να παίζχ όμχπ κοαμπλ ρςα ελλημικά; Παοαήςαμ δύρκξλξ.
Όςαμ αοκεςά υοόμια μεςά έγοατα ςξ βιβλίξ, η κληοξμξμιά μξσ
ασςή ςοιγύοιζε ρςιπ ρκέφειπ μξσ ρσυμά. Σα μαθήμαςα ελλημικώμ
απξδείυςηκαμ πξλύ υοήριμα ςιπ αμέςοηςεπ ώοεπ πξσ ατιέοχρα για μα
μάθχ υιλιάδεπ αγγλικέπ λένειπ. Ρίζεπ, ποξθέμαςα, επιθήμαςα- όλα ςα
παριταμή υοέη ςηπ αγγλικήπ ρςημ ελλημική γλώρρα, κσοίχπ ρςημ αουαία.
Έβλεπα ςημ αρσμήθιρςη ρςα αγγλικά λένη KORE - άγαλμα μεαοήπ κξπέλαπ
ρςημ αουαία Ελλάδα - και αμέρχπ καςαλάβαιμα όςι ξ πληθσμςικόπ ςηπ
KORAI ποξέουεςαι από ςα αουαία ελλημικά. Παοξμξίχπ, έπαιζα MOIRA και
ήνεοα όςι η μξίοα μξσ υαμξγελξύρε.
Έςρι, ήςαμ πξλύ ρσγκιμηςικό όςαμ ποιμ λίγα υοόμια έλαβα έμα
ιμέιλ από ςξμ Φοήρςξ Σζήμα ρςξ ξπξίξ μξσ έγοατε για ςξμ Όμιλξ κοαμπλ
Καρςξοιάπ, για ςημ αγάπη ςξσ για ςξ παιυμίδι, για ςξ εμδιατέοξμ ςξσ μα
εναπλχθεί ςξ παιυμίδι ρςημ Ελλάδα και για ςημ επιθσμία ςξσ μα διαβάρει ςξ
Word Freak. Με υαοά ςξσ έρςειλα έμα αμςίςσπξ και υάοηκα ακόμη
πεοιρρόςεοξ όςαμ αουίραμε μια μακοά ρσζήςηρη ποξκειμέμξσ ςξ βιβλίξ μα
εκδξθεί ρςα ελλημικά.
Η μεςάτοαρη εμόπ βιβλίξσ ραμ κι ασςό, ρε ξπξιαδήπξςε γλώρρα,
αμςιμεςχπίζει μεγάλεπ ποξκλήρειπ. Σξ ποόβλημα είμαι απλό: Σξ βιβλίξ δεμ
είμαι μόμξ γοαμμέμξ ρςα αγγλικά, είμαι για ςα αγγλικά. Η ξσρία ςξσ είμαι η

διαυείοιρη ςχμ αγγλικώμ γοαμμάςχμ ρςημ σπηοερία εμόπ παιυμιδιξύ. Σξ
ίδιξ ςξ παιυμίδι είμαι κεμςοικό ρημείξ ρςημ ατήγηρη. ςιπ ρελίδεπ πξσ
ακξλξσθξύμ σπάουξσμ εκαςξμςάδεπ κιμήρειπ αγγλικξύ κοαμπλ. Δεμ
μπξοξύρα μα απαμςήρχ ρςξ πώπ ξ Έλλημαπ αμαγμώρςηπ θα διάβαζε
αγγλικέπ λένειπ πξσ εμδευξμέμχπ δεμ θα ρήμαιμαμ ςίπξςε γι’ ασςόμ. Ούςε
όμχπ η μεςάτοαρη ςχμ «λένεχμ ςξσ κοαμπλ» -ασςώμ πξσ ρυεςίζξμςαι με
ςξ παιυμίδι καςά ςημ ατήγηρη – θα είυε μόημα, διόςι σπάουξσμ ρςξ κείμεμξ
μόμξμ ρε ρυέρη με ςξμ ςοόπξ πξσ παίζξμςαι. Έμαπ εκδόςηπ από ςημ Εσοώπη
απλώπ ςα παοάςηρε, μαζί με ςα ρυέδιά ςξσ για έκδξρη ςξσ βιβλίξσ.
Ο Φοήρςξπ όμχπ έδχρε μια κξμφή λύρη: άτηρε ςιπ «λένειπ ςξσ
κοαμπλ» ρςα αγγλικά, όπχπ ήςαμ γοαμμέμεπ, αλλά υοηριμξπξίηρε
σπξρημειώρειπ, όπξσ έκοιμε, για μα ενηγήρει ςιπ λεπςξμέοειεπ πξσ θα
υάμξμςαμ από αμαγμώρςεπ δίυχπ επάοκεια ρςα αγγλικά. Η απόταρη ασςή
ήςαμ για μέμα κάςι πεοιρρόςεοξ από ποακςική λύρη. Ήςαμ ρσμβξλική ςηπ
εσούςηςαπ ςξσ παιυμιδιξύ. Οι μεμξμχμέμεπ ρημαρίεπ ςχμ λένεχμ δεμ είμαι
ρημαμςικέπ ρςξ αγχμιρςικό κοαμπλ. Πξλλέπ λένειπ πξσ θα ρσμαμςήρεςε –
από ςξ ΑΑ και ςξ CWRTH, χπ ςξ QAT και ςξ ZEK- ακξύγξμςαι ςόρξ
πεοίεογεπ ρςξσπ αγγλότχμξσπ, όρξ και ρε ραπ. Σξ παιυμίδι δεμ βαρίζεςαι
ρςιπ μεμξμχμέμεπ λένειπ. Σξ κοαμπλ παίζεςαι ρε 29 γλώρρεπ – ρςα
ιρπαμικά και ςα καςαλαμικά, ρςα αοαβικά και ςα εβοαψκά, ρςα ςξύοκικα και
ςα ελλημικά. Δεμ έυει ρημαρία αμ κάθε ρες έυει 100 γοάμμαςα (ςξ αγγλικό)
ή 104 (ςξ ελλημικό). Σξσπ ρξβαοξύπ παίκςεπ ςξσπ εμώμξσμ πεοιρρόςεοα
από ασςά πξσ ςξσπ υχοίζξσμ. σμαοπάζξμςαι από ςημ ποόκληρη μα λύμξσμ
έμαμ γοίτξ επςά γοαμμάςχμ κάθε τξοά. Διεγείοξμςαι από ςημ έμαπ ποξπ
έμαμ διαμξηςική μάυη. Και πιξ πξλύ απ’ όλα, απξλαμβάμξσμ ςημ ξμξοτιά
και ςξ μσρςήοιξ ςηπ γλώρραπ.
Ασςό είμαι λξιπόμ για μέμα ςξ ρημαμςικόςεοξ μήμσμα ςηπ παοξύραπ
θασμάριαπ μεςάτοαρηπ ςξσ Word Freak ρςα ελλημικά. Η αγάπη για ςη
γλώρρα σπεοβαίμει ςα γλχρρικά ρύμξοα, όπχπ και η αγάπη γι’ ασςό ςξ
απέοαμςα μαγεσςικό λενξπαιυμίδι.
Σασςόυοξμα είμαι σπξκειμεμικόπ. Είμαι Έλλημαπ και ςξ μα νέοχ όςι
ξι λένειπ μξσ απξδόθηκαμ με ςόρη τοξμςίδα ρςη δεύςεοή μξσ γλώρρα,
ρςημ ποώςη ςχμ ποξγόμχμ μξσ, ρςη γλώρρα ςηπ ιρςξοίαπ ςηπ
αμθοχπόςηςαπ, με κάμει μα αιρθάμξμαι πεοήταμξπ. (Θέλω μα εσυαοιρςήρω
εδώ ςξμ τίλξ μξσ Αυιλλέα Παπαορέμξ, ποώημ εογαζόμεμξ ρςημ ελλημική
ποερβεία ςηπ Οσάριμγκςξμ, ξ ξπξίξπ διάβαρε ςξμ Λενξμαμή ρςα αγγλικά,
όπωπ και ποόθσμα διάβαρε απξρπάρμαςα ςηπ μεςάτοαρηπ).
Δεμ βλέπχ ςημ ώοα μα έοθχ ρςημ «παςοίδα» και μα παίνχ ςξ
ποώςξ μξσ ςξσομξσά κοαμπλ- ρςα ελλημικά βεβαίχπ.
Σςέταμξπ Φαςρήπ
Οσάριμγκςξμ, Μάοςιξπ 2007

Ο

ηυζιμξ ηςκ παζπκζδζχκ ηαζ μ ηυζιμξ ηςκ θέλεςκ νοειίγμκηαζ απυ
ημοξ δζημφξ ημοξ θεπημιενεζαημφξ ηακυκεξ. Ώοηυ ημ αζαθίμ είκαζ
βζα έκα παζπκίδζ, ημ Ξηναιπθ, ηαζ βζα ηζξ θέλεζξ πμο
πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημ παίλζιυ ημο. Έηζζ, είκαζ εκηεθχξ θοζζηυ κα έπεζ ημοξ
δζημφξ ημο ηακυκεξ ηαζ ημ ίδζμ.
Μνχηα, θίβα βζα ημ «ηθίια»: ημ μνβακςιέκμ, αβςκζζηζηυ Ξηναιπθ
ηςκ ημονκμοά δζαθένεζ απυ ημ παζπκίδζ πμο παίγεηαζ ζημ ζπίηζ. Έκα
εβπεζνίδζμ ιε 23 ζεθίδεξ νοειίγεζ ηα πάκηα, απυ ημ πχξ ηνααάεζ ηακείξ ηα
βνάιιαηα ζςζηά (ημ ζαημφθζ πμο ηα πενζέπεζ πνέπεζ κα ανίζηεηαζ ζημ
φρμξ ημο ιαηζμφ ή ρδθυηενα) έςξ ημ ηζ πνέπεζ κα βίκεζ ακ ηάπμζμξ παίηηδξ
εέθεζ κα πάεζ ζηδκ ημοαθέηα (ηαηάζηαζδ πμο ηοπαίκεζ κα νοειίγεηαζ απυ
ημκ ηακυκα ΕΕ P1). Μνμζπάεδζα κα ηάκς λεηάεανμοξ ημοξ ηακυκεξ ηαζ
ημοξ ηφπμοξ ηςκ ημονκμοά, υπςξ πνμηφπημοκ ηαηά ηδ νμή ηδξ αθήβδζδξ.
Ζάπμζμξ, ςζηυζμ, εα πνέπεζ κα βκςνίγεζ ελανπήξ υηζ ημ αβςκζζηζηυ
Ξηναιπθ είκαζ παζπκίδζ έκαξ πνμξ έκακ. Ώκεπίζδια παζπκίδζα παίγμκηαζ
ηάπμηε ιε δφμ εκακηίμκ δφμ ή δφμ εκακηίμκ εκυξ, υιςξ πμηέ δεκ οπάνπμοκ
πενζζζυηενεξ απυ δφμ «πθεονέξ».
Λζ ααζζημί ηακυκεξ είκαζ μζ ίδζμζ, είηε ηάπμζμξ παίγεζ ζε ημονκμοά
είηε ζηδκ παναθία. Λ ζημπυξ είκαζ κα θηζάπκεζξ θέλεζξ. Λζ παίηηεξ παίγμοκ
ιε ηδ ζεζνά. Λζ ααειμί οπμθμβίγμκηαζ ζφιθςκα ιε ζοβηεηνζιέκεξ
ανζειδηζηέξ αλίεξ πμο έπμοκ ηα βνάιιαηα ηαζ ιε ηα εζδζηά ηεηνάβςκα ημο
ηαιπθυ πμο δζπθαζζάγμοκ ή ηνζπθαζζάγμοκ ηδκ αλία ιζαξ θέλδξ ή εκυξ
βνάιιαημξ. Ομ πίζς ιένμξ ημο ημοηζμφ ημο παζπκζδζμφ, απυ ηδκ πνχηδ
έηδμζή ημο ημ 1948, δίκεζ ηυζμ ηαθέξ ελδβήζεζξ υζμ ηαζ μζ ηακυκεξ ημο
παζπκζδζμφ. (Ώκ βκςνίγεηε κα παίγεηε, ιπμνείηε κα πανααθέρεηε ηα
επυιεκα).
-Ζάεε παίηηδξ παίνκεζ επηά βνάιιαηα ηαζ ηα ημπμεεηεί ζημ
ακαθυβζυ ημο.
-Λ πνχημξ παίηηδξ ζοκδοάγεζ δφμ ή πενζζζυηενα βνάιιαηά ημο
βζα κα θηζάλεζ θέλδ ηαζ ηδκ ημπμεεηεί ζημ ηαιπθυ, είηε μνζγυκηζα είηε
1

Ι Ι P- δηαβάδεηαη « ηνπ πη», φπσο ην «to pee» (=νπξψ).

ηαηαηυνοθα, ι’ έκα βνάιια ζημ ηεκηνζηυ ηεηνάβςκμ. Αζαβχκζεξ θέλεζξ δεκ
επζηνέπμκηαζ.
-Λ παίηηδξ μθμηθδνχκεζ ηδ ζεζνά ημο ιεηνχκηαξ ηαζ
ακαημζκχκμκηαξ ημ ζημν ημο βζα ημκ βφνμ. Έπεζηα ηνααάεζ ηυζα
βνάιιαηα υζα έπαζλε, χζηε κα έπεζ πάκημηε επηά ζημ ακαθυβζυ ημο.
-Λ δεφηενμξ παίηηδξ, ηαζ φζηενα μ ηαεέκαξ ιε ηδ ζεζνά, πνμζεέηεζ
έκα ή πενζζζυηενα βνάιιαηα ζ’ αοηά πμο έπμοκ ήδδ παζπεεί χζηε κα
ζπδιαηίγεζ κέεξ θέλεζξ. θα ηα βνάιιαηα πμο παίγμκηαζ ηάεε θμνά εα
πνέπεζ κα ημπμεεημφκηαζ ζε ιζα βναιιή, μνζγυκηζα ή ηαηαηυνοθδ. Θα
πνέπεζ κα θηζάπκμοκ ιζα κέα θέλδ ηζ ακ, ηαοηυπνμκα, εθάπημκηαζ ζε άθθα
βνάιιαηα ζε βεζημκζηέξ βναιιέξ, εα πνέπεζ κα ζπδιαηίγμοκ
μθμηθδνςιέκεξ θέλεζξ, υπςξ ζημ ζηαονυθελμ, ιε υθα αοηά ηα βνάιιαηα. Λ
παίηηδξ ακηαιείαεηαζ βζα υθεξ ηζξ θέλεζξ πμο ζπδιαηίζηδηακ ή
ιεηαηνάπδηακ ηαηά ηδ ζεζνά ημο.
-Ιέεξ θέλεζξ ιπμνμφκ κα ζπδιαηζζημφκ
α. Μνμζεέημκηαξ έκα ή πενζζζυηενα βνάιιαηα ζε ιζα θέλδ ή
βνάιιαηα πμο ήδδ οπάνπμοκ ζημ ηαιπθυ.
α. Ομπμεεηχκηαξ θέλδ ηάεεηα ζε ιζα οπάνπμοζα θέλδ. Δ κέα θέλδ
εα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζεί βνάιια πμο οπάνπεζ ή εα πνέπεζ κα πνμζεέηεζ
βνάιια ζηδκ οπάνπμοζα θέλδ.
β. Ομπμεεηχκηαξ μθμηθδνςιέκδ θέλδ πανάθθδθα ζε ιζα
οπάνπμοζα, έηζζ χζηε υθα ηα εθαπηυιεκα ζ’ αοηή βνάιιαηα κα
ζπδιαηίγμοκ θέλεζξ.
-Ομ ζημν ηάεε θμνά είκαζ ημ άενμζζια ηςκ ααειχκ υθςκ ηςκ
αλζχκ ηςκ βναιιάηςκ, ζε ηάεε θέλδ πμο ζπδιαηίζηδηε ή ιεηαηνάπδηε
ηαηά ηδκ ηίκδζδ, ζοκ ηδκ έληνα ααειμθμβία απυ ηα εζδζηά ηεηνάβςκα πμο
παίνκμοκ ηα βνάιιαηα υηακ ιπμοκ πάκς ζε εζδζηά ηεηνάβςκα.
-ηακ δφμ ή πενζζζυηενεξ θέλεζξ ζπδιαηίγμκηαζ ζηδκ ίδζα ηίκδζδ,
ηάεε ιζα ααειμθμβείηαζ λεπςνζζηά. Ομ ημζκυ βνάιια ιεηνζέηαζ ζημ ζημν
ηάεε θέλδξ (ιε υθδ ηδκ έληνα ααειμθμβία ηςκ εζδζηχκ ηεηναβχκςκ).
-Ώκ παίηηδξ παίλεζ ηαζ ηα επηά ημο βνάιιαηα ζ’ έκακ βφνμ,
ααειμθμβείηαζ ιε 50 πυκημοξ επζπθέμκ.
-Ομ παζπκίδζ ζοκεπίγεηαζ ιέπνζ κα ηεθεζχζμοκ υθα ηα βνάιιαηα
απυ ημ ζαημφθζ ηαζ μ έκαξ παίηηδξ έπεζ πνδζζιμπμζήζεζ υθα ημο ηα
βνάιιαηα, ή υηακ έπμοκ βίκεζ υθεξ μζ δοκαηέξ ηζκήζεζξ ηαζ δεκ ιπμνεί κα
ημπμεεηδεεί άθθδ θέλδ.

Ομ ηαιπθυ ημο Ξηναιπθ είκαζ έκα πθέβια 15Ρ15 ηεηναβχκςκ.
Ππάνπμοκ εηαηυ πθαηίδζα ζ’ έκα ζεη, 98 βνάιιαηα ηαζ 2 θεοηά
(ιπαθακηέν). Ώημθμοεμφκ ηα βνάιιαηα ιε ηδ ζοπκυηδηα ηαζ ηδκ αλία
ημοξ:
A-9 B-2 C-2 D-4 E-12 F-2 G-3 H-2 I-9 J-1 K-1 L-4 M-2 N-6 O-8 P-2
Q-1 R-6 S-4 T-6 U-4 V-2 W-2 X-1 Y-2 Z-1 θεοηά-2
1 ααειυξ: A, E, I, L, N, O, R, S, T, U
2 ααειμί: D, G
3 ααειμί: B, C, M, P
4 ααειμί: F, H, V, W, Y
5 ααειμί: K
8 ααειμί: J, X
10 ααειμί: Q, Z
Βκχ δεκ είκαζ απαναίηδημ κα απμικδιμκεφζεζ ηακείξ ηδ
ζοπκυηδηα ηαζ ηδκ αλία ηςκ βναιιάηςκ βζα κα δζααάζεζ αοηυ ημ αζαθίμ –ή
κα λένεζ μηζδήπμηε βζα ημ Ξηναιπθ– οπάνπμοκ θίβα πμο πνέπεζ κα
ζδιεζςεμφκ βζα ημ ηείιεκμ αοηυ ηαεαοηυ:
-Οα βνάιιαηα, μιάδεξ βναιιάηςκ ηαζ θέλεζξ πμο ακαθένμκηαζ
ζημ παζπκίδζ, βνάθμκηαζ ιε ηεθαθαία βνάιιαηα.
-Οα θεοηά (ιπαθακηέν) ζδιεζχκμκηαζ ιε ενςηδιαηζηυ (?)
-Λζ μιάδεξ βναιιάηςκ δίκμκηαζ ιε αθθααδηζηή ζεζνά ηαζ ηα
ιπαθακηέν ιπαίκμοκ πάκηα ζημ ηέθμξ. Γζα πανάδεζβια, έκα ακαθυβζμ ιε ηα
E, A, M, O, N, D ηζ έκα ιπαθακηέν, βνάθεηαζ ADEMNO?.
-ηακ ιζα θέλδ πενζθαιαάκεζ ιπαθακηέν, ημ βνάιια πμο
πανζζηάκεζ ημ ιπαθακηέν είκαζ βναιιέκμ ιε ιζηνά. Οα βνάιιαηα ζημ
παναπάκς πανάδεζβια ιπμνμφκ κα θηζάλμοκ μηηχ επηαβνάιιαηεξ θέλεζξ
μζ μπμίεξ εα βνάθμκηακ ςξ AbDOMEN, ADENOMa (ή aDENOMA, αοηυ
ελανηάηαζ απυ ακ ημ ιπαθακηέν ηαεμνζζηεί ςξ πνχημ ή ηεθεοηαίμ
βνάιια), AMiDONE, DAEMONs, MADrONE, MAsONED, MONADEs &
wOMANED.
Ρνδζζιμπμζχ πενζζηαζζαηά ηάπμζα δζαβνάιιαηα βζα κα
επελδβήζς εέζεζξ ημο ηαιπθυ. Λζ ηέζζενζξ ζοκηιήζεζξ ζηα δζαβνάιιαηα
ακηζπνμζςπεφμοκ ηα εζδζηά ηεηνάβςκα. Λζ ζοκηιήζεζξ είκαζ DLS (δζπθή
αλία βνάιιαημξ), DWS (δζπθή αλία θέλδξ), TLS (ηνζπθή αλία βνάιιαημξ)

ηαζ TWS (ηνζπθή αλία θέλδξ). Ομ ηεκηνζηυ ηεηνάβςκμ, έκα αζηένζ ζημ
ηαιπθυ, είκαζ DWS. Έκα πανάδεζβια:

πςξ ηαζ ζημ ζηάηζ, ημ Ξηναιπθ έπεζ έκα ζφζηδια πμο δείπκεζ ημ
ηεηνάβςκμ ζημ μπμίμ ιζα θέλδ ανπίγεζ ηαζ ιενζηέξ θμνέξ ακαθένμιαζ ζε
ηζκήζεζξ ζφιθςκα ι’ αοηυ ημ ζφζηδια. Εδμφ πχξ δμοθεφεζ: δ εέζδ ιζαξ
ηίκδζδξ μνίγεηαζ απυ ηδ εέζδ υπμο ιπαίκεζ ημ πνχημ βνάιια. Ώκ δ θέλδ
παίγεηαζ μνζγμκηίςξ, δ μκμιαζία ανπίγεζ ιε ημκ ανζειυ ημο ηεηναβχκμο
πμο ιπαίκεζ ημ πνχημ βνάιια. Ώκ δ θέλδ παίγεηαζ ηαεέηςξ, δ μκμιαζία
ανπίγεζ ιε ημ βνάιια ημο ηεηναβχκμο. Δ ηαηαβναθή ηςκ δφμ θέλεςκ ζημ
παναπάκς δζάβναιια είκαζ MADrONE 8D & MAYBE D8.
Οέθμξ, ηνία ζφιαμθα ζδιεζχκμοκ θέλεζξ ζημ ηείιεκμ ζοπκά: *, $ ηαζ
#. Λ αζηενίζημξ ειθακίγεηαζ ζοπκυηενα. Αείπκεζ υηζ ιζα θέλδ είκαζ θάεμξ, ή
ιδ απμδεηηή ζημ Ξηναιπθ, υπςξ ημ EMAIL* ή ημ LONGSHOT*. Οα άθθα
δφμ ζφιαμθα πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα βίκεηαζ δζάηνζζδ ακάιεζα ζηζξ δφμ
πδβέξ θέλεςκ πμο ζζπφμοκ ζημ Ξηναιπθ ζηδ ΐ. Ώιενζηή ηαζ ηδ Θ.
ΐνεηακία. Ομ ζφιαμθμ ημο δμθανίμο ιανηονά υηζ ιζα θέλδ είκαζ απμδεηηή
ιυκμ ζημοξ ηακμκζζιμφξ ηδξ ΐ. Ώιενζηήξ, υπςξ MM$ ή DREAMLIKE$,
εκχ ημ «#» δδθχκεζ υηζ δ θέλδ είκαζ απμδεηηή ιυκμ ζημοξ ηακμκζζιμφξ ηδξ
Θ. ΐνεηακίαξ, υπςξ ΓΛ# ή DREAMBOAT#.
Σζηυζμ, πνδζζιμπμζχ ηα δφμ αοηά ζφιαμθα ιυκμ υηακ βνάθς
βζα δζεεκή παζπκίδζα ηα μπμία πενζθαιαάκμοκ ηζξ πδβέξ θέλεςκ ηαζ ηδξ ΐ.
Ώιενζηήξ ηαζ ηδξ ΐνεηακίαξ. Ζαηά η’ άθθα, αημθμοεχ ημοξ ηακυκεξ ηδξ ΐ.
Ώιενζηήξ. Γζα πανάδεζβια, δ θέλδ QI είκαζ απμδεηηή ζηδ ΐνεηακία αθθά υπζ
ζηδκ ΐ. Ώιενζηή. Ώκ δ θέλδ αοηή ήηακ κα ειθακζζεεί ζε ιζα ακαθμνά ημο

παζπκζδζμφ ζφιθςκα ιε ημοξ αιενζηάκζημοξ ηακυκεξ, εα βναθυηακ QI*.
ιςξ ζε ηιήιαηα ημο αζαθίμο ζπεηζηά ιε δζεεκείξ αβχκεξ εα ήηακ QI#.
Ώκαθυβςξ, έβναρα ημκ «Ηελμιακή», πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ δφμ
αμνεζμαιενζηακζηέξ πδβέξ θέλεςκ ςξ επίζδια θελζηά ακαθμνάξ. Ομ ααζζηυ
θελζηυ είκαζ μ «Βπίζδιμξ Ζαηάθμβμξ Ηέλεςκ βζα ηα Ομονκμοά ηαζ ημοξ
Λιίθμοξ»1, ημ μπμίμ πενζέπεζ ζε ιμνθή θίζηαξ, δίπςξ ενιδκείεξ ή ιένδ ημο
θυβμο, υθεξ ηζξ απμδεηηέξ θέλεζξ δφμ έςξ εκκζά βναιιάηςκ, ζοκ ηζξ ηθίζεζξ
ημοξ. Γζα θέλεζξ άκς ηςκ εκκζά βναιιάηςκ δ πδβή είκαζ «ημ Ζμθεβζαηυ
Ηελζηυ Merriam-Webster, δέηαηδ έηδμζδ. (Λ ανεηακζηυξ ηαηάθμβμξ
θέλεςκ είκαζ μζ «Βπίζδιεξ Ηέλεζξ ημο Ξηναιπθ» 2 πμο είκαζ ααζζζιέκμξ ζημ
«Ηελζηυ Chamber’s»).
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«Ξπεδυκ υθμζ οπμθένμοκ απυ ηδ ααεζά νζγςιέκδ ζοκήεεζα κα εεςνμφκ ηδ
βθχζζα ςξ έκα ιέζμ επζημζκςκίαξ».
-Dmitri Borgmann, «Language on Vacation»

«Αίπςξ πμθφ ηυπμ είπε ιάεεζ αββθζηά, βαθθζηά, πμνημβαθζηά, θαηζκζηά.
Ππμρζάγμιαζ ιμθαηαφηα πςξ δεκ ήηακ πμθφ ζηακυξ κα ζηεθηεί. Ομ κα
ζηέθηεζαζ είκαζ κα λεπκάξ ιζα δζαθμνά, κα βεκζηεφεζξ, κα ζοκμρίγεζξ. Ξημκ
οπενημνεζιέκμ ηυζιμ ημο Funes δεκ οπήνπε ηίπμηα άθθμ πανά
θεπημιένεζεξ, ζπεδυκ ζοκεπείξ θεπημιένεζεξ».
-Jorge Luis Borges, «Funes, The Memorious»

«Ηέλεζξ, θέλεζξ, θέλεζξ. Βίιαζ ηυζμ αδδζαζιέκδ ιε ηζξ θέλεζξ».
-Eliza Doolittle, «My Fair Lady»

1. Ομ πάνημ

Ο

ζ ιπάηζμζ ηαηαθεάκμοκ υπςξ πάκηα, ημ πενζπμθζηυ ημο NYPD1, ζε
βαθάγζμ πνχια ζακ ημο Ώζβαίμο, ηαααθάεζ ημ πεγμδνυιζμ ηαζ
ηνακηάγεηαζ ζηδ αμνεζμδοηζηή βςκζά ημο Λοάζζκβηημκ Ξημοέαν
Μανη. Αεκ δπμφκ ζεζνήκεξ μφηε ακααμζαήκμοκ θχηα, υιςξ ημ ηεθεοηαίμ
ιμκηέθμ ηδξ Θπζμφζη εηπέιπεζ έκα δζαηεημιιέκμ ιπμοίπ-ιπμοίπ
δείπκμκηαξ ζημκ ηυζιμ υηζ υθα είκαζ οπυ έθεβπμ. Λζ κηίθεν ζοκήεςξ ηδκ
ημπακάκε βζα κα ζοκεπίζμοκ κα παίγμοκ ηδ βάηα ιε ημ πμκηίηζ, υπςξ
βίκεηαζ ηάεε ηνεζξ ηαζ θίβμ ζ’ αοηυ ημ εέαηνμ ηςκ είημζζ πέκηε ζηνειιάηςκ
απυ ηζζιέκημ, βηαγυκ, ζηυκδ ηαζ δνάζδ ζημ Γηνίκμοζηξ ΐίθαηγ. Λζ
κανημιακείξ ρζεονίγμοκ «θμφκηα, βάνμ, θμφκηα, βάνμ», υπςξ ηα ηεθεοηαία
είημζζ ή ηνζάκηα πνυκζα ηαζ ιμζάγεζ κα ’πμοκ ηθείζεζ ζζςπδνή ζοιθςκία ιε
ημοξ ιπάηζμοξ βζα κα ηάκμοκ ηδ δμοθεζά ημοξ, θηάκεζ κα ηδκ ηάκμοκ
αευνοαα. Ώθθά αοηή ηδ θμνά μζ ιπάηζμζ, ακηί κ’ αθήζμοκ ημοξ κηίθεν κα
ζημνπίζμοκ ςξ ζοκήεςξ, αβαίκμοκ απυ ημ πενζπμθζηυ, ιε ηζξ εενζκέξ
ημκημιάκζηεξ ζημθέξ ημοξ, ημ ζηήεμξ πνμηεηαιέκμ ηάης απυ η’
αθελίζθαζνα βζθέηα, πζάκμοκ έκακ άκηνα ηαζ ημο πενκάκε βνήβμνα
πεζνμπέδεξ.
«Οζ ηνέπεζ;» νςηάεζ ηάπμζμξ.
«Μζάζακε έκακ κηίθεν».
Αεκ ημζηάγς.
Ιέα Πυνηδ, Ώφβμοζημξ 1997· είκαζ έκα γεζηυ, οβνυ, ηονζαηάηζημ
απυβεοια ιε άπκμζα, έκαξ πφνζκμξ ηθμζυξ απυ άζθαθημ ηαζ ηζζιέκημ. Δ
ιαφνδ άζθαθημξ είκαζ βειάηδ απυ αζηζηά ηαηάθμζπα – ζπαζιέκα βοαθζά,
θφθθα απυ ηζηνζκζζιέκεξ εθδιενίδεξ, θεηζαζιέκεξ πάνηζκεξ ημφπεξ, δεηάδεξ
απμηζίβανα. Ξηδ κμηζμδοηζηή βςκζά ημο πάνημο, μζ ιζηνμαπαηεχκεξ πμο
ηάεμκηαζ ζηα ηαιζά δεηανζά πέηνζκα ηναπέγζα πνμζπαεμφκ κα δεθεάζμοκ
ημοξ ακοπμρίαζημοξ. «Έθα κα παίλεζξ ζηάηζ», θςκάγεζ έκαξ απυ δαφημοξ.
Αεηαδυθανα ηαζ εζημζαδυθανα αθθάγμοκ πένζα ηαζ ιπαίκμοκ ζηζξ ηζέπεξ
ιοζηζηά, ιε ιζα βμνβή ιαηζά πάκς απ’ ημκ χιμ. πζ υηζ μζ ιζηνμαπαηεχκεξ
έπμοκ θυβμ κ’ ακδζοπμφκ. Ξηδκ ηθίιαηα ηςκ πηαζζιάηςκ, μ ηγυβμξ ζηα
επζηναπέγζα παζπκίδζα ανίζηεηαζ παιδθυηενα ηζ απυ ημ κα πμοθά ηακείξ
1
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ιανζπμοάκα βζα 10 δμθάνζα ζε θμζηδηέξ ημο Μακεπζζηδιίμο ηδξ Ιέαξ
Πυνηδξ. Γφνς απυ ημ ζζκηνζαάκζ ζημ ηέκηνμ ημο πάνημο, έπεζ ιαγεοηεί
πμθφξ ηυζιμξ βζα κα δεζ έκακ πθακυδζμ «ηαθθζηέπκδ» – ημκ γμβηθέν, ημκ
ιάβμ, ημκ ηφπμ ιε ηδ ιασιμφ πμο ζαθηάνεζ εδχ ηζ εηεί. Ξηδ κυηζα πθεονά ηα
ζηοθζά ανίζημοκ ηαηαθφβζμ ζε ιζα πενζθναβιέκδ παθζηυζηνςηδ ιάκηνα,
υπμο άκενςπμζ ηαζ γχα αθθδθμημζηάγμκηαζ πνμζεηηζηά πνζκ παναδμεμφκ
ζημοξ δεζιμφξ ηςκ δζαθμνεηζηχκ εκδζαθενυκηςκ ημοξ, ζηφθμζ ηαζ άθθμζ
ζηφθμζ, ακηίζημζπα. Θαθθζά ηάεε θμβήξ ηαζ πνχιαημξ, ηαημοάγ ηαζ
πίνζζκβη πμο εα έηακακ αηυιδ ηαζ ημκ Ιηέκζξ Νυκηιακ1 κα ημηηζκίζεζ,
πμδδθάηεξ ηαζ ζηεσηιπμνκηάδεξ, ηάπμζμζ δζααάγμοκ, άθθμζ ημζιμφκηαζ,
άθθμζ ηάκμοκ δθζμεεναπεία, άζηεβμζ ηαζ Ζνίζκα, ημ ζοκεπέξ ιμονιμονδηυ
ημο πθήεμοξ πθακζέηαζ ζηδκ πκζβδνή αηιυζθαζνα.
Οίπμηα απ’ υθα αοηά δεκ έπεζ ζδιαζία.
Έπς ηζυθαξ παναιίζεζ ηάιπμζεξ ηζκήζεζξ βζα θίβμοξ ααειμφξ,
πνμζπαεχκηαξ κα λεθμνηςεχ ηάπμζα βνάιιαηα ιε ηδκ εθπίδα κα
ηνααήλς ηαθφηενμοξ ζοκηνυθμοξ βζα ημ Q πμο εοηοπχξ, κμιίγς,
ειθακίζηδηε ζημ ακαθυβζυ ιμο. Ζαζ ηα έπς: έκα U, δφμ Β, έκα R ηαζ έκα S.
Ώθθά ημ πνμκυιεηνμ ιε ημνμσδεφεζ, ζακ ρεοημπαθζηανάηζ ημο δδιμηζημφ
ζπμθείμο, ηαεχξ ηαηεααίκεζ απυ ηα εζημζζπέκηε θεπηά πνμξ ημ ιδδέκ. Έπς
αοηά ηα πμθφ ηαθά βνάιιαηα αθθά ηαιζά εέζδ κα ηα αάθς βζα κα πάνς
πμθθμφξ πυκημοξ. Βίκαζ δ δεφηενδ ιυθζξ θμνά πμο παίγς ζημ Λοάζζκβηημκ
Ξημοέαν Μανη ηαζ, εζθζηνζκά, είιαζ ηνμιμηναηδιέκμξ.
Ώκηίπαθυξ ιμο είκαζ δ Ιηασάκ Φένζηιακ, πνάβια πμο βκςνίγς
επεζδή έπεζ βνάρεζ η’ υκμιά ηδξ ζε ηάεε λφθζκμ ακαθυβζμ βζα ηα βνάιιαηα.
Βίκαζ πάκς απυ έκα μβδυκηα, αδέλζα, ιε ημκηά ιαθθζά ηαζ θμνάεζ βοαθζά.
Ζμοααθά ιαγί ηδξ έκα κημζζέ ιε ημ πνμζςπζηυ ηδξ θφθθμ ααειμθμβίαξ –
ηζηθμθμνείηαζ «Ξημν ηδξ Ιηασάκ»– πμο πενζέπεζ ηεηναβςκάηζα βζα ημ δζηυ
ηδξ ζημν ηαεχξ ηαζ ημ ζημν ημο ακηζπάθμο ηδξ, ηζξ θέλεζξ πμο παίγμκηαζ
ηαζ υθα ηα εηαηυ βνάιιαηα. Ξαήκεζ ηα βνάιιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ
χζηε κα βκςνίγεζ ηζ απμιέκεζ ζημ οθαζιάηζκμ ζαημφθζ πμο ανίζηεηαζ δίπθα
ζημ ηαιπθυ.
Δ Ιηασάκ είκαζ ακενπυιεκδ παίηηνζα ζημκ υιζθμ Ξηναιπθ ημο
Θακπάηακ πμο θεζημονβεί ηάεε Μέιπηδ ανάδο ζε ιζα πακζζυκ ζημ ηέκηνμ
ηδξ πυθδξ. Ξημκ δελή ηδξ ηανπυ θμνάεζ έκα νμθυζ ιε ημ θμβυηοπμ ημο
1
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Ξηναιπθ. Ξημ ηεθάθζ ηδξ έκα θεανιέκμ ηαπεθάηζ ηδξ μιάδαξ ιπέζγιπμθ
Ξακ Ιηζέβημ Μάκηνεξ. Φακηάγμιαζ υηζ βζ’ αοηή ηδκ ηνζακηάνα ηαζ αάθε, δ
οπενμπή ζημ Ξηναιπθ είκαζ έκαξ ηνυπμξ κα λεπενκάεζ ηζξ υπμζεξ
ακαζθάθεζέξ ηδξ. Οδκ είδα κα παίγεζ ιε έκακ ηαζκμφνβζμ ζακ ηζ ειέκα, ημκ
Ζνζξ, μ μπμίμξ ιζθάεζ ζοκέπεζα ηδκ χνα ημο παζπκζδζμφ. Ώοηή δ ζοκήεεζα
ιπμνεί κα’ καζ πμθφ εκμπθδηζηή βζα ημοξ εθίη παίηηεξ, βκςζηή ςξ
«ηαθεκμηαηάζηαζδ», αθθά ζ’ αοηή ηδκ πενίπηςζδ είκαζ απθχξ ιζα θζθζηή
ημοαέκηα. Ώηυιδ πεζνυηενα, μ Ζνζξ ζηέθηεηαζ θςκαπηά ηζ υηακ μ
εβηέθαθυξ ημο αναποηοηθχκεζ ηαζ νςηάεζ βζα ηδ θέλδ ηδξ Ιηασάκ LEAFS*,
δ απάκηδζδ ένπεηαζ βνήβμνα: «Σ! πςξ μζ ζεθίδεξ ημο αζαθίμο!» 1 πμηε δ
Ιηασάκ ηάκεζ ιζα ζηακμπμζδηζηή ηίκδζδ πμο ηδξ δίκεζ πμθθμφξ πυκημοξ,
αβςκίγεηαζ κα ζηάζεζ έκα παιυβεθμ, ημοκάεζ ημ ηεθάθζ ηδξ πένα δχεε,
ακαημζκχκεζ ηαιανχκμκηαξ (ηαζ δοκαηά) ημ ζημν ηαζ παηάεζ ημ ημοιπί
ζημ πνμκυιεηνμ ιε πενίζζζμ πάεμξ.
Βίιαζ ζίβμονμξ πςξ δ Ιηασάκ ηαζ μζ άθθμζ πμο ιαγεφμκηαζ
ηαεδιενζκά ζηα ηνία ηναπέγζα ημο πζη-κζη ζ’ αοηή ηδ βςκζά ημο πάνημο
βκςνίγμοκ υηζ είιαζ κεμθενιέκμξ. ηακ ιε νςημφκ, θές υηζ απθχξ ιαεαίκς
ημ παζπκίδζ, πνάβια πμο δεκ είκαζ εκηεθχξ αθήεεζα. θμζ βκςνίγμοκ πχξ
παίγεηαζ ημ Ξηναιπθ. Θαγί ιε ημ Θμκυπμθζ, ημ Ζάκηζ Ηακη, ηαζ θίβα αηυιδ
ηθαζζηά παζπκίδζα, ημ Ξηναιπθ είκαζ απυ ηα πζμ δδιμθζθή ηαζ ακεεηηζηά
ζημ πνυκμ, ζηδ δζαημζίςκ εηχκ ζζημνία ηδξ αιενζηακζηήξ αζμιδπακίαξ
παζπκζδζχκ. Δ εηαζνεία Hasbro, πμο ηαηέπεζ ηα δζηαζχιαηα ημο Ξηναιπθ
ζηδ ΐυνεζα Ώιενζηή, πμοθάεζ πάκς απυ έκα εηαημιιφνζμ παζπκίδζα ημ
πνυκμ. Ώπυ ημ 1948, μπυηε άνπζζε δ ιαγζηή παναβςβή ημο, έπμοκ πμοθδεεί
ζ’ υθμ ημκ ηυζιμ πενίπμο εηαηυ εηαημιιφνζα. Ξε ηάπμζα κμζημηονζά ημ
Ξηναιπθ αβαίκεζ απυ ηα κημοθάπζα ηδκ πενίμδμ ηςκ δζαημπχκ, είκαζ έκαξ
ηνυπμξ βζα ηδκ μζημβέκεζα κα ζημηχκεζ ηδκ χνα ηδξ· ζε άθθα ανίζηεηαζ
ιυκζια πάκς ζημ ηναπέγζ ηδξ ημογίκαξ. πςξ ηαζ κα ’πεζ, ακ πεζξ ηδ θέλδ
«Ξηναιπθ» υθμζ λένμοκ βζα ηζ ιζθάξ: ημ παζπκίδζ υπμο θηζάπκεζξ θέλεζξ.
ιςξ ημ Ξηναιπθ είκαζ πμθφ πενζζζυηενμ απ’ αοηυ. Μνζκ ακαηαθφρς
ημ Λοάζζκβηημκ Ξημοέαν Μανη, ήιμοκ ήδδ εκδιενςιέκμξ βζα ηδκ
πθαηφηενδ πμθζηζζηζηή ζδιαζία ημο παζπκζδζμφ. Ομ Ξηναιπθ είκαζ έκα
ημηέι βζα υθμοξ, ζακ αοηά ζημ ζζκειά, ζηα αζαθία, ζηζξ εζδήζεζξ. Ζάπμηε
έβναρα έκα άνενμ υπμο ακέθενα ημ ημονκμοά Ξηναιπθ ημ μπμίμ είπε
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μνβακχζεζ μ Θάζηθ Θίθηεκ1 ζηδ θοθαηή μζημκμιζηχκ εβηθδιάηςκ υπμο
ελέηζκε ηδκ πμζκή ημο βζα απάηδ. Ξε ιζα ζηδκή ζηδκ ηαζκία Foul play, ιζα
ιζηνμηαιςιέκδ δθζηζςιέκδ ηονία παίγεζ ηδ θέλδ ΘOTHER ηαζ ιζα άθθδ
ηονζμφθα ηδ ζοιπθδνχκεζ ιε ημ FUCKERS2. To πενζμδζηυ MAD ηάκεζ
ζοπκά πθάηα ιε ημ παζπκίδζ. (Έκα άνενμ ημο 1973 βζα ηα «πενζμδζηά ηςκ
παναιεθδιέκςκ ζπμν» πενζεθάιαακε «πενζζηαηζηά ημο Ξηναιπθ» : Δ
βοκαίηα ιμο έααθε XEROXED3 ζε ηνζπθή αλία… έηζζ ηδκ πονμαυθδζα!») Ομ
Ξηναιπθ ειθακίζηδηε ζημοξ Ξίιπζμκ ηαζ Ξάζκθεθκη, ζηζξ ηαζκίεξ ημο
Νυιπενη Άθηιακ Ονεζξ βοκαίηεξ ηαζ Cookie’s fortune, ζημ αανεηυ θζθι ημο
Ζάνζ Γηνακη The grass is greener ηαζ ζηδκ ηςιςδία ημο ’70 Freebie and the
Bean. Ξημ Θςνυ ηδξ Νυγιανζ, δ Θία Φάνμμο πνδζζιμπμζχκηαξ βνάιιαηα
ημο Ξηναιπθ ακαηαθφπηεζ υηζ ημ υκμια ημο βείημκα ηαζ θίθμο ηδξ Roman
Castevet είκαζ ακαβναιιαηζζιυξ ημο μκυιαημξ εκυξ ιάβμο, ημο Steven
Marcato.
Δ Νυγζ ’Λ Ιηυκεθ ιζθά ζοπκά βζα ημκ εεζζιυ ηδξ ζημ Ξηναιπθ. Ζζ
άθθμζ, πζμ οπενυπηεξ, ημ αβαπμφκ επίζδξ. Ξ’ έκα ημιιάηζ βζα ηζξ ιοεζηέξ
ημονζζηζηέξ παβίδεξ ηδξ Φθυνζκηα, o Γηάνζζμκ Ζέζθεν δίκεζ ιζα θίζηα πμο
πενζέπεζ ημ Αζεεκέξ Ξηενέςια ημο Ξηναιπθ. Ομ πμίδια ημο Οζανθξ
Θπμοηυθζηζ Ονααδβιέκδ Ζμονηίκα, ηθείκεζ ιε ημοξ ζηίπμοξ «αοηυ ημ
ανμιμ- /ζημηξ /είκαζ εαοιάζζμ /αξ παίλμοιε /Ξηναιπθ». Λ ΐθακηζιίν
Ιαιπυημθ ζηδ κμοαέθα ημο «Άκηα» πενζβνάθεζ έκα νχζζημ παζπκίδζ πμο
θέβεηαζ υηζ ήηακ μ πνυβμκμξ ημο Ξηναιπθ. Ομ παζπκίδζ είκαζ έκαξ
πμθζηζζηζηυξ Zέθζβη4: έκα βεθμίμ έιαθδια ηςκ μζημβεκεζαηχκ αλζχκ ηδξ
επμπήξ ημο Ώσγεκπάμοεν, έκα οπμηαηάζηαημ ημο πενζεςνζαημφ, έκα
πανεθευκ ηυζμ εζηειιέκα κηειμκηέ πμο είκαζ ηεθζηά ζηδ ιυδα. Ξε ηυπμοξ
υπςξ ημ πάνημ, εκζςιαηχκεζ ηδ κανηςηζηή βμδηεία ηςκ παζπκζδζχκ
ζηναηδβζηήξ ηαζ ηδκ μιμνθζά ηδξ αββθζηήξ βθχζζαξ.
Ώκαηαηεφηδηα ιε ημ Ξηναιπθ απυ ηυηε πμο ήιμοκ έθδαμξ. Θζα
θςημβναθία απυ ηαθμηαζνζκέξ δζαημπέξ δείπκεζ ημοξ δομ ιεβαθφηενμοξ
αδενθμφξ ιμο κα παίγμοκ ιε δομ ιεβαθφηενα λαδένθζα ιαξ·
απμηθεζζιέκμξ απυ ημ παζπκίδζ, είιαζ -ηάπςξ παεδηζηά, αθθά ιήπςξ είπα
άθθδ επζθμβή;– ακαβηαζιέκμξ κα ζδιεζχκς ημ ζημν. πςξ ηαζ άθθεξ
1
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ηαπεζκχζεζξ ηδξ παζδζηήξ ιμο δθζηίαξ, αοηή ιε ηαηαηνέπεζ ηαζ ζηδκ
εκδθζηίςζή ιμο. Ξημκ ηεθεοηαίμ πνυκμ ημο θοηείμο παίγς Ξηναιπθ ι’ έκα
βεζημκυπμοθμ, δφμ ζεικά παζδζά ηςκ πνμαζηίςκ πμο αημφκε νμη ημο ’70
ηαζ ζημηχκμοκ ηδκ χνα ημοξ ςξ ημ επυιεκμ αεθδηζηυ βεβμκυξ ή ηάκμοκ
ιζα βφνα ζηα ιπαν.
Οδκ ίδζα πενίμδμ μ αδενθυξ ιμο Ηάιπνμξ εείγεηαζ ζημ παζπκίδζ. Βίκαζ
μηηχ πνυκζα ιεβαθφηενμξ ηαζ ιε ηθίζδ ζηα ιαεδιαηζηά· έπζαζε 800
ααειμφξ ζημ SAT1 ηαζ ιε δίδαλε ηεηναβςκζηέξ νίγεξ υηακ ήιμοκ ζηδ
δεφηενδ ηάλδ. Βίκαζ ζηδ ιέζδ ηδξ παιέκδξ βζ’ αοηυκ δεηαεηίαξ ηςκ είημζζ
ηαζ ηάκεζ ιεθθμκηζηά ζπέδζα βζα απμθμίηδζδ απυ ημ Θ.Ε.Ο. Έπεζ πμθφ
εθεφεενμ πνυκμ ηζ έηζζ, υηακ αοηυξ ηαζ μ ζοβηάημζηυξ ημο ζπμοδαζηήξ
δδιμζζμβναθίαξ πζάκμοκ ημ παζπκίδζ, παεαίκεζ ειιμκή. Γκςνίγεζ ηαθά ηζξ
δζβνάιιαηεξ ηαζ ηνζβνάιιαηεξ θέλεζξ. Κεκοπηάεζ δζααάγμκηαξ ημ
θνεζημηοπςιέκμ θελζηυ ημο Ξηναιπθ. Λζ δομ ημοξ παίγμοκ ιαναεχκζμοξ
Ξηναιπθ ηαζ ηναημφκ ημ ζημν ιε ζημίπδια δέηα ζεκηξ μ πυκημξ, ηα μπμία
δζαεέημοκ βζα ημοξ θμβανζαζιμφξ ημο ζπζηζμφ. Ββχ ημοξ ανίζης
πανάλεκμοξ. Ζαζ ςναίμοξ.
Αεκ ιπθέης υιςξ πμηέ πμθφ, χζπμο ιζα ημπέθα ηζ εβχ δζακείγμοιε
ημκ ένςηά ιαξ ιε έκα παζπκίδζ Ξηναιπθ. Ομ ημοααθάιε ζηα Ζακάκηζακ
Νμηξ ηαζ ζημ Γηνακη Οέημκξ, ζηδκ Βθθάδα ηαζ ηδκ Ομονηία, ζε ιζα θάνια
ημο Ζμθμνάκημ, ζε ιζα ηαθφαα ηδξ Ξάκηα Φε, ζηα ζαθέ ημο ΐενιυκη ηαζ
ζηα παναεαθάζζζα ιμηέθ ημο Ράιπημκξ, υπμο παίγμοιε ζοκέπεζα,
ηαηαβνάθμκηαξ ηδκ διενμιδκία ηαζ ημκ ηυπμ ηάεε ζοκάκηδζδξ. Θμο
δςνίγεζ ημ OSPD2 –ηo επίζδιμ θελζηυ βζα ημοξ παίηηεξ ημο Ξηναιπθ (πνχηδ
έηδμζδ)– ιε ηδκ ελήξ αθζένςζδ: «Θυκμ βζα κα ημ ζοιαμοθεφεζαζ. πζ βζα
απμικδιυκεοζδ!» Ώκ ηαζ ζοιιμνθχκμιαζ ιε ηδκ πανάηθδζή ηδξ υζμκ
αθμνά ημ θελζηυ, ηδκ ηενδίγς πμθφ ζοπκά. «Γζαηί εέθεζξ αηυιδ κα παίγεζξ
ιαγί ιμο;» νςηάεζ ιεηά απυ έκακ δζυθμο αιθίννμπμ αβχκα ηαζ δ ηανδζά
ιμο ναβίγεζ ηαεχξ ακηζθαιαάκμιαζ πςξ αοηυ ημ ηαηαθφβζμ, ζημ μπμίμ
ααζίζηδηε δ ηαηά η’ άθθα ηαευθμο ηέθεζα ζπέζδ ιαξ, πάεδηε βζα πάκηα.
ηακ ένπεηαζ δ χνα κα πςνίζμοιε ηα πνάβιαηά ιαξ, ημ αζαθίμ ηαζ ημ
ηαιπθυ είκαζ δζηά ιμο.
Μακζημαθδιέκμξ, παίγς ημ πνμθακέξ QUEERS, λένμκηαξ ηαηά
ηάπμζμκ ηνυπμ υηζ είιαζ παιέκμξ.
1
2

Σεζη επθπΐαο πνπ δεηείηαη απφ ηα παλεπηζηήκηα
Official Scrabble Players Dictionary
21

Έκαξ ηαθυξ παίηηδξ ημο ηαεζζηζημφ. Έηζζ ιε ακαβυνεοζε μ Ογμκ
Λοίθζαιξ Ογμφκζμν, ηζ ακ αημφβεηαζ ζακ δζθμνμφιεκμ ημιπθζιέκημ, αξ
είκαζ. Λ Λοίθζαιξ απυ έκα ζζυβεζμ βναθείμ ζηδκ ακαημθζηή αηηή ημο Ημκβη
Άζθακη πνμεδνεφεζ ζηδκ Βεκζηή Έκςζδ Ξηναιπθ (ΒΒΞ), ηδ δζμζημφζα ανπή
ημο παζπκζδζμφ. Μμθθμί ημνοθαίμζ παίηηεξ, ιαεαίκς, αβακαηημφκ ιε ηδκ
ελμοζία ημο αθθά ζε αοηυκ μθείθεηαζ ςξ έκα ααειυ δ ηνμιενή αφλδζδ ηςκ
ημονκμοά ηα ηεθεοηαία πνυκζα. Δ ΒΒΞ, πμο είκαζ ακελάνηδηδ αθθά
πνδιαημδμηείηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ απυ ηδ Hasbro, εηδίδεζ έκα εκδιενςηζηυ
δεθηίμ βζα ημ Ξηναιπθ πμο δζακέιεηαζ ζε πενίπμο 10.000 άημια, ηναηά ηδ
ααειμθμβία ηαηάηαλδξ 2.300 εκενβχκ παζηηχκ ημονκμοά, οπμζηδνίγεζ 200
μιίθμοξ ηαζ επζαθέπεζ 150 ημονκμοά ημ πνυκμ, ηα δζπθάζζα απ’ υ,ηζ πνζκ ιζα
δεηαεηία. Ξημ εεκζηυ πνςηάεθδια ημ ηεθεοηαίμ ηαθμηαίνζ ζοιιεηείπακ 400
παίηηεξ. Ξε θίβμοξ ιήκεξ, ιμο θέεζ μ Λοίθζαιξ, δ Hasbro ιε ηδκ ΒΒΞ εα
δζμνβακχζμοκ έκα παβηυζιζμ πνςηάεθδια ιε παίηηεξ απυ ηνζάκηα πχνεξ,
ηάπμζμζ απυ ημοξ μπμίμοξ ζπεδυκ δεκ ιζθμφκ αββθζηά.
Βίπα πνμηείκεζ έκακ αβχκα ζημκ Λοίθζαιξ ζακ ανπή ζημ ζπέδζμ πμο
ηαηέζηνςζα ιε ηάπμζμοξ θίθμοξ ηδκ Μνςημπνμκζά: κα βίκς παίηηδξ ημο
αβςκζζηζημφ Ξηναιπθ. Γζαηί; Αεκ ιπμνμφζα κα πς αηνζαχξ. Βίπα δζααάζεζ
πνυζθαηα έκα άνενμ βζα ημκ εηηεκηνζηυ, θαζκμιεκζηά ακεθέδημ ηυζιμ ημο
αβςκζζηζημφ Ξηναιπθ ηαζ ζηέθηδηα, έπς παίλεζ αοηυ ημ παζπκίδζ, ιπμνχ
κα ημ ηάκς. Λζ κζυπακηνμζ θίθμζ ιμο Ογυκαεακ ηαζ Ηζκ Ρμη ζοβηνμφμκηακ
ηαεδιενζκά ηαζ ηδθεθςκμφζακ βζα κα ηαοπδεμφκ βζα ηα ζηναιπθ ημοξ ηαζ
βζα ηζξ πανηίδεξ ημοξ ιε ορδθυ ζημν. Μαίγαιε πενζζηαζζαηά παζπκίδζα βζα
ηνεζξ, εθπίγμκηαξ υηζ αοηυ εα ιε αμδεμφζε κα πεκεήζς ηδκ απχθεζα ημο
ηνοθενμφ πανεθευκημξ ηδξ ζπέζδξ ιμο. Ήηακ αμθζηυ βζαηί είπα πηοπήζεζ
ημ βυκαηυ ιμο παίγμκηαξ πμδυζθαζνμ ηαζ πενκμφζα ηζξ πενζζζυηενεξ
κφπηεξ ιμο ζε ιεηεβπεζνδηζηή ακάννςζδ. ιςξ δ ζςιαηζηή ιμο εεναπεία
ήηακ απμπαοκςηζηή. Έπνεπε ηάηζ κα ηάκς. Ρνεζαγυιμοκ, εδχ ηαζ ηχνα,
έκα πυιπζ.
Ξημ δνυιμ βζα ημ δζαιένζζια ημο Ογμκ ηαζ ηδξ Ηζκ ζημ Άπεν Λοέζη
Ξάζκη ζηαιάηδζα ζημ Θπανκξ ηαζ Ιμιπθ ηζ αβυναζα υθα ηα ζπεηζηά ιε ημ
Ξηναιπθ αζαθία, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ, θάεμξ ιμο υπςξ έιαεα ανβυηενα,
ηδξ ηνίηδξ έηδμζδξ ημο OSPD. Γζα κα ηαηαβνάρμοιε ημ πνχημ αήια ημο
ηαλζδζμφ ιμο, θςημβναθίζαιε ημ ηαιπθυ. ΐδμιάδεξ ανβυηενα,
ηδθεθχκδζα ζημκ Ογμκ Λοίθζαιξ βζα κα ημο πνμηείκς έκα θζθζηυ αβχκα. Λ
ζηυπμξ ιμο: κα πάζς, κα πάζς άζπδια. Ξημ ηάης ηάης οπμηίεεηαζ υηζ
ήηακ έκα ηαλίδζ. Λ Λδοζζέαξ πενζπθακήεδηε βζα δέηα πνυκζα. Ομ πθήνςια
22

ημο Ζμθυιαμο ζπεδυκ ζηαζίαζε πνμημφ πζάζεζ ζηενζά. Δ μιάδα Ιηυκεν 1
θζιμηηυκδζε ζηα αμοκά.
«Θπμνεί απθά κα ιε ηενδίζεζξ», θέεζ μ Λοίθζαιξ ηδ ζηζβιή πμο
ηαευιαζηε κα παίλμοιε ζε έκα δςιάηζμ λεκμδμπείμο ζημ ηέκηνμ ηδξ
πυθδξ.
«Ιαζ, δεκ απμηθείεηαζ», απακηχ, αημθμοεχκηαξ ημ ζεκάνζυ ιμο.
Λ Λοίθζαιξ παίγεζ CARED ακμίβμκηαξ ημ παζπκίδζ ηαζ βνάθεζ 22
πυκημοξ. ΐάγς έκα ζηναιπθ –ηίκδζδ ζηδκ μπμία πνδζζιμπμζείξ ηαζ ηα
επηά βνάιιαηα ηαζ παίνκεζξ 50 πυκημοξ επζπθέμκ– ζηδκ πνχηδ ιμο ηίκδζδ:
LEAPING, ημ αάγς ηάης απυ ηα δφμ ηεθεοηαία βνάιιαηα ημο CARED,
θηζάπκμκηαξ ηα EL & DE. «Κέθοβεξ», θέεζ μ Λοίθζαιξ, πνζκ παναηδνήζεζ υηζ
ημ PEALING εα έπζακε πενζζζυηενμοξ πυκημοξ. Ώθθά δεκ βκςνίγς υηζ ημ
ΝΒ, ημ μπμίμ εα έθηζαπκα ακ έααγα ημ Ν πάκς απυ ημ Β ζημ CARED, είκαζ
θέλδ απμδεηηή (βνάιια ημο εανασημφ αθθάαδημο). Όζηενα απυ θίβμοξ
βφνμοξ ιε παιδθά ζημν ηαζ βζα ημοξ δομ ιαξ, αάγς SQUIRE ηαζ λαθκζηά
είιαζ ιπνμζηά, 139-44. Θεηά απυ ιενζηέξ ηζκήζεζξ, ζπδιαηίγς έκα αηυιδ
ζηναιπθ, ημ RESIDUE, βζα 77 πυκημοξ, ηζ δ δζαθμνά αολάκεηαζ ζε 233116.
«Θα ’θεβα υηζ παίνκεζξ πμθφ ηαθά βνάιιαηα», ζδιεζχκεζ μ Λοίθζαιξ.
Βίκαζ αθήεεζα, έπς ήδδ ηνααήλεζ ηαζ ηα δφμ ιπαθακηέν, ηνία απυ ηα
ηέζζενα πμθφηζια S, ημ ιμκαδζηυ Q ιαγί ιε έκα U ηαζ ιζα ζεζνά απυ Β ηαζ
R. Ξηέθημιαζ υηζ εα ιπμνμφζε κα είκαζ θίβμ πζμ βεκκαζυδςνμξ. ιςξ ιεηά
μ Λοίθζαιξ θέεζ, «υπζ ιυκμ παίνκεζξ πμθφ ηαθά βνάιιαηα, αθθά λένεζξ ηαζ ηζ
κα ηα ηάκεζξ», ηαζ αζζεάκμιαζ ηάπςξ έκμπμξ βζα ηδκ αβεκή ζηέρδ ιμο.
Μαίγς LOGE βζα 13. Μαίγεζ DICE βζα 27. Μαίγς ZEST βζα 41.
Ξημν: 287-140.
«Βηπθήζζμιαζ πμο δεκ είπεξ έκα Π βζα κα αάθεζξ ZESTY ηαζ δζπθή
αλία θέλδξ», ζανηάγεζ βζα ηδκ ηαθή ιμο ηφπδ. Ράκεζ ηδ ζεζνά ημο
αθθάγμκηαξ ηα Ε,Λ,R ηαζ δφμ U. Ληέζ, ίζςξ παίνκς ηαθά βνάιιαηα. Μαίγς
WIDTH ζε ηνζπθή αλία θέλδξ βζα 36. Μαίγς ΟΏΡ ζε ηνζπθή αλία θέλδξ βζα
30. Οεθζηά παίνκς εηείκμ ημ Π ηαζ παίγς ΠΏΘ βζα 21: 391-202. FIT βζα 30,
ΙΛ βζα 17. ηακ ηεθεζχκμοιε έπς ηενδίζεζ ημκ πνυεδνμ ηδξ Βεκζηήξ
Έκςζδξ Ξηναιπθ ιε 457-277.
«Ώπίζηεοημ», ζπμθζάγς πνμζπαεχκηαξ κα ιδκ πακδβονίζς.
1

Tπρνδηψθηεο πνπ ην 1846, κε θαηεχζπλζε πξνο ηελ Καιηθφξληα, ιηκνθηφλεζαλ ζηα βνπλά
ράλνληαο ην δξφκν ηνπο. Δπέδεζαλ 47 απφ ηνπο 85.
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«Αεκ παίγεζξ ηζ άζπδια», απακηά μ Λοίθζαιξ. «Ίζςξ ήηακ δ
πεζνυηενδ ήηηα ιμο. Αεκ ιπμνμφζα κα ηαζνζάλς ηα βνάιιαηά ιμο. Θε
ηίπμηα».
«Μανειπζπηυκηςξ, είκαζ ημ ορδθυηενμ ζημν πμο έπς ηάκεζ».
«Ραίνμιαζ πμο αμήεδζα».
Γδηχ απυ ημκ Λοίθζαιξ κα εηηζιήζεζ ηδκ αλία ιμο, ηδκ ηνέπμοζα
ηαζ ηδκ εκ δοκάιεζ.
«Βίζαζ πζεακυκ παίηηδξ ημο 1100». Δ ααειμθμβία ηαηάηαλδξ ζημ
Ξηναιπθ ααζίγεηαζ ζημ ζφζηδια ΒLO πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζηα ημονκμοά
ζηαηζμφ, ιε εφνμξ απυ 500 έςξ πάκς απυ 2000 ζηδκ ημνοθή. «Ίζςξ κα
είζαζ παίηηδξ ημο 1200. Βίκαζ δφζημθμ κα πεζ ηακείξ ιεηά απυ έκα ιυκμ
παζπκίδζ. Δ ζηναηδβζηή ζμο είκαζ μνεή. Μάκηςξ ζίβμονα είζαζ έκαξ ηαθυξ
παίηηδξ ημο ηαεζζηζημφ».
Ρι… Ξίβμονα κμιίγς υηζ είιαζ ηαθφηενμξ απυ αοηυ.
Ηίβεξ εαδμιάδεξ ιεηά, παίγμοιε ηδ νεαάκξ. Ράκς 502-291.
ηακ παίγς ημ πνχημ ιμο παζπκίδζ εκακηίμκ ηδξ Ιηασάκ, έπς ήδδ
παναημθμοεήζεζ ημοξ παίηηεξ ημο πάνημο βζα ηνεζξ αδμιάδεξ. Ζαηά ηδκ
πνχηδ ιμο επίζηερδ ηάεμιαζ ζ’ έκακ ηζζιεκηέκζμ πεγμφθζ πίζς απυ ηα
πνάζζκα ηναπέγζα υπμο παίγμοκ ηαζ ημοξ παναηδνχ. Ζαηά ηδ δεφηενδ
επίζηερή ιμο πενζιέκς πνυζηθδζδ ζε αβχκα ηζ υηακ δέπμιαζ ιία, πάκς ιε
εθάπζζηδ δζαθμνά απυ έκακ εαιχκα ιε ημ υκμια Ρενιπ. Οδκ ηνίηδ
ηαθμηαζνζκή ιμο αδμιάδα ζημ Λοάζζκβηημκ Ξημοέαν, μζ παίηηεξ ημο
πάνημο ιε ακαβκςνίγμοκ, νςημφκ η’ υκμιά ιμο ηαζ πυζμ παίγς. «Ώπθχξ
ιαεαίκς ημ παζπκίδζ», θές δζζηαηηζηά, ζηανχκμκηαξ ζηα βνήβμνα ηδκ
πνμιεθεηδιέκδ θνάζδ πμο βίκεηαζ ημ ιάκηνα 1 ιμο. Νςηάς ηάεε πυηε
βίκμκηαζ αβχκεξ. «Οα Ξααααημηφνζαηα» θέεζ μ Ρενιπ. «Γζ’ αοημφξ πμο
έπμοκ δμοθεζέξ ηζξ ηαεδιενζκέξ. Ώοημί πμο δεκ έπμοκ…» Δ θςκή ημο
ζαήκεζ. «Βίκαζ εδχ ηάεε ιένα».
Μάκημηε ηα ίδζα πνυζςπα ζηνζιχπκμκηαζ πάκς απυ ηα θεανιέκα
πενζζηνεθυιεκα ηαιπθυ ηζ υθμζ ηαπκίγμοκ. Ππάνπεζ έκαξ βενμδειέκμξ
Ώθνμαιενζηακυξ ιε ιάηζα θαβμφ ηαζ ιαθθζά ζακ αθαημπίπενμ, ημκ θέκε
Άθακ Λοίθζαιξ, ενβμθάαμξ βεκζηχξ, μ μπμίμξ ηαεοζηενεί ηαζ ιεθεηά ηζξ
ηζκήζεζξ ημο πνμζπαεχκηαξ κα επεηηείκεζ ιε ηα βνάιιαηά ημο ηζξ ήδδ
οπάνπμοζεξ θέλεζξ. Ξοπκυξ ακηίπαθυξ ημο είκαζ μ Άθκημ Ζανκηία πμο
θμνάεζ πάκηα ιαφνμ ζπμν πακηεθυκζ ηαζ θεοηυ πμοηάιζζμ βζαηί δζεοεφκεζ
1

Αθαηάιεπηε θξάζε πνπ επαλαιακβάλεηαη ζηνλ δηαινγηζκφ.
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έκα εζηζαηυνζμ ζηδκ πενζμπή. Λ Άθκημ ηαααθάεζ έκα πμδήθαημ ιε ηνεζξ
ηαπφηδηεξ, ιε έκα Ξηναιπθ, έκα πνμκυιεηνμ ηαζ ημ απαναίηδημ θελζηυ
ζημζααβιέκα ζημ ιπνμζηζκυ ηαθάεζ. Έλμπμξ παίηηδξ ημο ιπνζηγ, μ Άθκημ
έθαβε έκακ μθυηθδνμ πεζιχκα ιεθεηχκηαξ θέλεζξ πνζκ ηαείζεζ πίζς απυ ημ
ηαιπθυ ζημ πάνημ ηαζ ηχνα είκαζ μ ηαθφηενμξ παίηηδξ εδχ. Γκςνίγς ημκ
Ογμ Ξίιπζμκ, έκακ θακαηζηυ Ώθνμαιενζηακυ αεηενάκμ ημο Αεοηένμο
Μαβημζιίμο πμο ζοκήεςξ θμνάεζ ιπενέ ηαζ ζηναηζςηζηέξ θυνιεξ. Ώηυιδ,
ιζα βοκαίηα ιε ιπθε κφπζα πμο ζπμθζάγεζ θςκαπηά ημοξ αβχκεξ ηςκ
άθθςκ. Ζαζ ημκ Ξηζα Μθάζθεν, ημ υκμια ημο μπμίμο ιαεαίκς επεζδή είκαζ
βναιιέκμ ιε βνάιιαηα ημο Ξηναιπθ ζηδκ πθάηδ εκυξ δζπθάζζμο ζε ιήημξ
ακαθμβίμο. Λ Μθάζθεν είκαζ έκαξ ενφθμξ πμο έπαζλε ζηα πνχηα επίζδια
ημονκμοά ζηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο ’70. Γοικυξ απυ ηδ ιέζδ ηαζ πάκς,
ι’ έκα ιπθε ακηζακειζηυ βφνς απ’ ηα πυδζα ημο, παίγεζ ι’ έκακ άθθμκ
ελαζνεηζηυ παίηηδ, ημκ Θάεζμο Ηυθεν μ μπμίμξ έπεζ αβάθεζ ηζ αοηυξ, θυβς
ηδξ γέζηδξ, ημ πακςθυνζ ημο εηεέημκηαξ ιζα εοιεβέεδ ημζθζά ηζ έκα
εζχνμοπμ πμο πνμελέπεζ πάκς απ’ ημ πακηεθυκζ ημο. Λ Θάεζμο θαίκεηαζ
κα έπεζ πνμηίιδζδ ζηζξ αοευνιδηεξ εηδδθχζεζξ ζημ Ξηναιπθ, ζηδ βθχζζα,
μοζζαζηζηά ζε ηάεε εέια. Θμο θέεζ υηζ είκαζ πμζδηήξ.
«Κένεζξ, είζαζ ηαθφηενα ιε έκα Β πανά ιε δφμ», θέεζ, «ηζ είζαζ
ηαθφηενα ιε έκα S πανά ιε δφμ».
Γνάθς ιζα θίζηα ιε ηζξ θέλεζξ πμο παίγμκηαζ ζηα ηαιπθυ: LEZ,
GOBO, VOGIE, TAOS, FOVEAL, GUID, MOKE, JEREED, LEVANTER,
ZAYIN, GLAIVES, SHELTIE, DOVENED, CAVIE. Βίκαζ υθεξ ελςβήζκεξ βζα
ιέκα. Ζαζ βζα ημ αβαπδιέκμ ιμο Q, ιαεαίκς υηζ είκαζ δμφνεζμξ ίππμξ.
ΐέααζα, αοηυ ηαζ ημ Γ είκαζ ηα ιυκα βνάιιαηα πμο αλίγμοκ 10 ααειμφξ,
αθθά ιέκμκηαξ ημθθδιέκμξ ιε ημ Q βζα ιεβάθμ δζάζηδια ιε ηδκ εθπίδα
ηάπμζαξ ιεβάθδξ ηίκδζδξ, υπςξ έηακα ιε ηδ Ιηασάκ, ζε ειπμδίγεζ κα
πάνεζξ βνάιιαηα πμο πνμζθένμοκ κέεξ εοηαζνίεξ βζα ζηναιπθ. Έκα Q πμο
παναιέκεζ ζημ ακαθυβζυ ζμο είκαζ ζακ ακεπζεφιδημξ επζζηέπηδξ πμο
νμηακίγεζ ηα κεφνα ζμο, πμο ακαθχκεζ ηδκ πνμζμπή ζμο, πμο ανκείηαζ κα
πζάζεζ ημ οπμκμμφιεκμ ηαζ κα ηζαηζζηεί κα θφβεζ. Ββχ άθδζα ημκ
επζζηέπηδ κα ηάκεζ επζδνμιή ζημ ροβείμ, κ’ απθχζεζ ηα πυδζα ημο πάκς
ζημ ηναπέγζ ηαζ κα ηάκεζ γάπζκβη.
Ώηυιδ ηαζ μζ θζβυηενμ μθμηθδνςιέκμζ παίηηεξ ημο αβςκζζηζημφ
Ξηναιπθ απμικδιμκεφμοκ ηζξ απμδεηηέξ θέλεζξ ιε Q ηαζ πςνίξ U (είκαζ
δέηα, ζοκ ημοξ πθδεοκηζημφξ ημοξ), ιε ημ QAT κα παίγεηαζ ζοπκυηενα.
Ώθθά ανπάνζμξ υπςξ είιαζ, πνμζπενκχ ημ QAT, ζακ πμθφ θηςπυ βζα ημ
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πμθφηζιυ ιμο, ορδθυααειμ βνάιια, εθπίγμκηαξ υηζ ανπάγμκηαξ βνάιιαηα
ηοπαία απυ ημ ζαημφθζ εα ηάκς παζπκίδζ ημ μπμίμ εα απμηνέρεζ ηδκ
Ιηασάκ απ’ ημ κα πηοπά δοκαηά ημ πνμκυιεηνμ ηαζ κ’ ακαημζκχκεζ ημ ζημν
ιε αοηάνεζηδ αοημσηακμπμίδζδ. QUEERS, ζςζηυ. Μαίνκς πμθφ θίβμοξ
ααειμφξ χζηε κα δζηαζμθμβείηαζ δ απναλία βζα ηυζμ δζάζηδια. (Ξημ
αβςκζζηζηυ Ξηναιπθ ηάεε παίηηδξ έπεζ εζημζζπέκηε θεπηά βζα κα
μθμηθδνχζεζ ημκ αβχκα ημο· άια λεπενάζεζξ αοηυ ημ πνυκμ ηζιςνείζαζ ιε
αθαίνεζδ 10 πυκηςκ βζα ηάεε θεπηυ). Ώοηυ είκαζ ημ απμηέθεζια
ακεπάνηεζαξ ηαζ απεθπζζίαξ. Λζ απεθπζζιέκμζ παίηηεξ ημο Ξηναιπθ
ζοκήεςξ πάκμοκ.
Ζζ εβχ ημ ίδζμ. Ομ παίλζιμ ημο Q ιε εηκεονίγεζ. Δ Ιηασάκ παίγεζ ηθεζζηυ
παζπκίδζ, ακηαθθάζζμοιε ζηναιπθ ζημ δεφηενμ βφνμ (αοηή KINDLING,
εβχ RESOUNDS), ζημ δνυιμ βζα ηδκ ήηηα. Ξακ κα ιδκ έθεακακ υθα αοηά,
ηεθεζχκεζ ημ παζπκίδζ ιε έκα αηυιδ ζηναιπθ, REDIRECTS. «Λβδυκηα έλζ»
ηενεηίγεζ. Ξοκηνζαή. Οεθζηυ ζημν 429-291. Ζαθχξ, ζηέθημιαζ, απθχξ
ιαεαίκς ημ παζπκίδζ.
Ξηα πήβαζκε-έθα ιε ημκ οπυβεζμ ζημ πάνημ, ιεθεηχ ιζα θίζηα ιε ηζξ 97
δζβνάιιαηεξ ηαζ ηζξ ζπεδυκ 1.000 ηνζβνάιιαηεξ θέλεζξ πμο ιμο είπε δχζεζ μ
Ογμκ Λοίθζαιξ. ΐθέπς ιζα πζκαηίδα αοημηζκήημο ηαζ ακανςηζέιαζ ακ ημ
KEW είκαζ θέλδ (δεκ είκαζ). ΐθέπς ημκ παίηηδ ημο ιπέζγιπμθ ηςκ Γζάκηζξ
Graeme Lloyd ζε ιζα μευκδ ηδθευναζδξ ηαζ ηάκς ημκ ακαβναιιαηζζιυ:
MEAGER DOLLY1. Θαεαίκς ηζξ θέλεζξ ημο Q δίπςξ ημ U. Ράκς απυ ηδκ
Ιηασάκ άθθεξ ηνεζξ θμνέξ ζημ πάνημ. Ζναηχ ζδιεζχζεζξ: 1 . Μνέπεζ κα

ιάες ηα ηνζβνάιιαηα. Ζάπμζεξ αιθζαμθίεξ ζηα δζβνάιιαηα υηακ παίγς 2.
Ππένααζδ πνυκμο ηαζ ζηα ηνία παζπκίδζα 3. Ώβπχκμιαζ υηακ μ αβχκαξ
πδβαίκεζ πνμξ ημ ηέθμξ ημο 4. Δ Ιηασάκ υπζ ηαζ ηυζμ ακηζπαεδηζηή.
Ζαζ ιεηά απυ θίβεξ αδμιάδεξ ζημ πάνημ, ηαηαθαααίκς υηζ έπς
ηάκεζ θίβδ εκηφπςζδ. Λ Θάεζμο, μ πμζδηήξ, θέεζ ηαεχξ παίγς ιε ηδκ
Ιηασάκ, «αοηυξ μ ηφπμξ ιπμνεί κα βίκεζ επζηίκδοκμξ». Αεκ είιαζ ζίβμονμξ ακ
είκαζ έπαζκμξ ή ζανηαζιυξ, ακ ημοξ θαίκμιαζ ζακ θνέζημ ηνέαξ ή ακ ιε
εεςνμφκ εθπζδμθυνμ παίηηδ. Θα ημ δεπηχ. Δ Ιηασάκ ηαζ μζ άθθμζ ιε
πνμζηαθμφκ ζηδ αναδζκή ζοκάκηδζδ ηδξ Μέιπηδξ, ζημ ηεκηνζηυ
λεκμδμπείμ.
Λζ ηαζκμφνβζμζ, θέεζ ηάπμζμξ, ιαγεφμκηαζ ζηζξ 5:30.

1

Μίδεξε, ηζρλή θνπθιίηζα
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2. Λζ ηαθφηενμζ

Ο

Θαη Γηνέζπαι ηαηαπίκεζ πάπζα.
Αεκ είκαζ λεηάεανμ ηζ αηνζαχξ ηαηεαάγεζ αοηή ηδ ζηζβιή, αθθά ηα
εκδεπυιεκα ιμζάγμοκ αηέθεζςηα. Μθαζηζηά ημοηζά είκαζ
ζημνπζζιέκα πακημφ, ζηα ηναπέγζα, ζημ βναθείμ, δίπθα ζηδκ ηδθευναζδ,
ιέζα ζε ζονηάνζα. εοδάνβονμξ. ΖαθεΎκδ. Γθοηυγδ. Γθοηίκδ.
Φαζκοθαθακίκδ. Μονμβθμοηακζηυ μλφ. Οαονίκδ. Οονμγίκδ. Αίπθα ζημ
κενμπφηδ, πάκς απ ημ ηαγακάηζ, πεηαιέκα ζημ ηνεαάηζ. Ξε ιζα ηανηέθα, μ
Γηνέζπαι έπεζ βνάρεζ ζε ιζα ζηήθδ ηα μκυιαηα είημζζ παπζχκ πμο πνέπεζ κα
ηα παίνκεζ ημ πνςί ιε άδεζμ ζημιάπζ· ζε ιζα άθθδ, έπεζ ζδιεζχζεζ δεηαεπηά
αηυιδ πμο ηα παίνκεζ ιε ημ πνςζκυ. Βκ Έζ Ιηζ Έζηξ. Γθμοηαιίκδ. ΐυηακμ
βζα άκδνεξ. Θέβα Θοαθυ. Γηυημο ηυθα. Μμηάζζμ. Λ Γηνέζπαι ζηφαεζ θίβεξ
ζηαβυκεξ Ιηζ-Βι-Έζ-Έζηξ-Θνζ ζ’ έκα πμηήνζ Θπθαζη-μθ ΕΕ ιε βεφζδ
πμνημηάθζ ηαζ ηνάκμο, έκα παναζηεφαζια ιε αιζκμλέα ζε ζηυκδ πμο
πενζέπεζ 21 αζηαιίκεξ ηαζ ιεηαθθζηά ζημζπεία – ηαζ επζπθέμκ 80 ιζθζβηνάι
ηαθεΎκδ – ζε ιζα δυζδ. Δ εηζηέηα βνάθεζ: «Ππεναμθζηή δυζδ ηονμγίκδξ ή
θαζκοθαθακίκδξ ιπμνεί κα πνμηαθέζεζ ζοιπηχιαηα οπένιεηνδξ δζέβενζδξ
υπςξ ηνειμφθα, ηαποπαθιία, μλοεοιία ή ατπκία».
«Ώοηυ ημ πνάια», μιμθμβεί μ Γηνέζπαι, «ιε έθηζαλε πενζζζυηενμ
απ’ μηζδήπμηε άθθμ».
Βίιαζηε ζηδκ Λοάζζκβηημκ Ιηζ Ξζ, δςιάηζμ 611, ζημ δζάζδιμ
λεκμδμπείμ Θεσθθάμοεν, υπμο υθμζ μζ πνυεδνμζ ηςκ ΔΜΏ απυ ημκ
Ρένιπενη Ρμφαεν ηαζ ιεηά παναεέημοκ ηδ κζηδηήνζα δελίςζή ημοξ. Βίκαζ
7:55 π.ι. ιζαξ ηνφαξ Αεοηέναξ ζηα ηέθδ Ιμειανίμο 1997 ηαζ δ ηονμγίκδ έπεζ
ανπίζεζ κα επζδνά. Ξε ελήκηα πέκηε θεπηά αηνζαχξ, μ Γηνέζπαι εα παίλεζ
έκακ αβχκα πμο εα ηνζεεί ζηζξ ηνεζξ κίηεξ εκακηίμκ ημο Ογυεθ Ξένιακ, βζα
ημκ ηίηθμ ημο παβηυζιζμο πνςηαεθδηή ζημ Ξηναιπθ. Έκα μβδυκηα δφμ
φρμξ, ιε ζηεκυιαηνμ ηεθάθζ ημονειέκμ ιε ηδκ ρζθή ηαζ ιεβάθα γςδνά
ιάηζα, μ Γηνέζπαι είκαζ ηνζάκηα δφμ πνυκςκ, ηςιζηυξ ζημ επάββεθια, ηαζ
θμνάεζ λεημφιπςηα θακεθέκζα πμοηάιζζα πάκς απυ ηζ-ζενη ηαζ Ιάζη
ιπμηάηζα ημο ιπάζηεη. Θζθάεζ βνήβμνα, ημ ιοαθυ ημο πανααβαίκεζ ηζξ
ζηέρεζξ ημο. Ώνκείηαζ κα επζζηεθεεί μνεμπεδζηυ βζα ημ πηοπδιέκμ βυκαηυ
ημο, πμφ ηαζ πμφ πςθαίκεζ ηαζ πμκάεζ. Αεκ ημζιάηαζ πμθφ, δεκ ηνχεζ πμθφ,
27

δεκ λεημονάγεηαζ πμθφ, εζδζηά αοηυ ημ πνςζκυ. ΐέααζα ηα πάπζα παίγμοκ
ημ νυθμ ημοξ· ακ οπήνπε κηυπζκβη ημκηνυθ ζημ Ξηναιπθ, μ Θαη Γηνέζπαι
εα απμηθεζυηακ εθ’ υνμο γςήξ.
Ομ δςιάηζμ ημο λεκμδμπείμο ακηζηαημπηνίγεζ ημκ άκενςπμ. Δ
οπδνεζία ηαεανζυηδηαξ άθδζε ιήκοια ζημκ ηδθεθςκδηή γδηχκηαξ
ζοβκχιδ πμο δεκ έζηνςζακ ημ ηνεαάηζ ή δεκ ηαεάνζζακ ημ ιπάκζμ, δ
αθήεεζα είκαζ υηζ δ ηαεανίζηνζα θμαήεδηε κ’ αββίλεζ μηζδήπμηε. Ππάνπμοκ
ημ Sports Illustrated ηαζ ημ Playboy, ιονζάδεξ ηαζέηεξ δζάζπανηεξ ζημ
ηνεαάηζ: Indigo Girls, Bad Religion, REM, The Proclaimers, ιεβάθα πζη ημο
’70-Ιμφιενμ 10, ιζα λεεςνζαζιέκδ θςημβναθία ηδξ βζαβζάξ ημο Γηνέζπαι,
έκα παηάηζ πμκηζηζμφ ζε ζπήια ζηφθμο ηδξ ηζκέγζηδξ νάηζαξ ζανπέζ («ημ
ηοπενυ ιμο θοθαπηυ», θέεζ), έκαξ αζπνμηυηηζκμξ ιαηνφξ ζημφθμξ ηαζ
ζηοθυ ιε παιμβεθαζηέξ θαηζμφθεξ ζηδ ιζα ημοξ άηνδ. Ζζ άθθα
ιπμοηαθάηζα: ηγίκζεκβη, θζπμσηυ μλφ, αζζμοάβηακηπα 1, «οβζεζκά
θαπακζηά», ζοκέκγοιμ Ζζμφ Μίηγεμοι, έκα θάνιαημ βζα ημκ πνμζηάηδ πμο
οπυζπεηαζ «θοζζηή οβεία βζα ημοξ άκδνεξ άκς ηςκ 50», ζμοθεδνίκδ, έκα
θοηζηυ πνμσυκ βζα άκηνεξ. («Λ θυβμξ πμο ημ παίνκς είκαζ υηζ έπεζ ιαπμοάκβη, δδθαδή εθεδνίκδ, πμο είκαζ δζεβενηζηυ», θέεζ μ Γηνέζπαι ζακ κα
οπήνπακ αιθζαμθίεξ).
Ππάνπμοκ επίζδξ ηανηέθεξ ιε δοζκυδηεξ θέλεζξ, ιζα ημφηθα Ζμφηζ
Θάκζηεν, δ έηδμζδ ημο Αεηειανίμο 1993 ιζαξ εθδιενίδαξ ημο Ξηναιπθ ιε
ημ υκμια Ζοηεχκεξ πμο θζθμλεκεί έκα άνενμ βζα ηα πνςηαεθήιαηα ακά
ημκ ηυζιμ ιε ημκ ηίηθμ «Ζμνχκεξ ηαζ ηθυμοκ». Tμ ημιιάηζ πενζέπεζ αμθέξ
ηαηά ημο Γηνέζπαι, μ μπμίμξ ακ ηαζ ιυθζξ είπε ειθακζζεεί ζηδ ζηδκή ημο
Ξηναιπθ, είπε πνμηνζεεί βζα ημοξ ηεθζημφξ ζηδ Ιέα Πυνηδ. «Ξηείθαιε
ιενζημφξ απυ ημοξ ηαθφηενμοξ – ηαζ θίβμοξ ηςιζημφξ», ζδιεζχκεηαζ. «Ομ
έθενα βζα έιπκεοζδ», θέεζ μ Γηνέζπαι, «οπάνπμοκ ηυζμζ ηζπμηέκζμζ ιαθάηεξ
ζ’ αοηυ ημ παζπκίδζ». Ζαζ αέααζα ηα θμφηνζκα γχα: δ ανημφδα, μ βμνίθαξ, μ
ηοπενυξ ιακάημξ2. Λ Γηνέζπαι δεκ παίγεζ δίπςξ ημκ ηοπενυ ημο ιακάημ.
θα αοηά –μζ πνέγεξ, ηα ζμοαεκίν, ηα «έλοπκα θάνιαηα» πμο
ηαηαπίκεζ υπςξ ημ πμοθί ναιθίγεζ ηδκ ηνμθή– έπμοκ έκα ηαζ ιμκαδζηυ
ζημπυ: κα αμδεήζμοκ ημκ Θαη Γηνέζπαι κα ηενδίζεζ, κα κζηήζεζ υπζ ιυκμ
ημκ Ογυεθ Ξένιακ αθθά ηαζ υπμζμκ ζηεκαπςνεί ημ βεβμκυξ υηζ αοηυξ δεκ
δζααάγεζ επίιμκα υπςξ μζ άθθμζ, υηζ είκαζ αιφδημξ ζε έκα παζπκίδζ
1
2
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Δίδνο κεγαιφζσκνπ πδξφβηνπ ζειαζηηθνχ (ηξίρερνο ή ζαιάζζηα αγειάδα).
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ιοδιέκςκ, υηζ δεκ ζοιιεηέπεζ ζηζξ ιακζχδεζξ ζκηενκεηζηέξ ζογδηήζεζξ, μφηε
ειθακίγεηαζ ζηδκ εηήζζα επίδεζλδ ηςκ ηαθέκηςκ ζημ ημονκμοά ηδξ
Ώηθάκηα, μφηε πδβαίκεζ ζηζξ ζοκακηήζεζξ ημο μιίθμο ζημ Θακπάηακ, ηάεε
Μέιπηδ ανάδο.
«Βίκαζ απυ άθθδ νάηζα», θέεζ μ Θάνθμκ Ρζθ, έκαξ απυ ημοξ
θζβμζημφξ θίθμοξ ημο Γηνέζπαι ζημ ηφηθςια ημο Ξηναιπθ, έκαξ
αθνμαιενζηακυξ ζηνάιπθεν απυ ηδ ΐαθηζιυνδ πμο αμδεά ημκ Γηνέζπαι
ζηδκ πνμεημζιαζία ημο βζα ημοξ αβχκεξ ημο πνςηαεθήιαημξ. «Ζςθμελςβήζκμξ».
Θα ιπμνμφζε κα ήηακ ζοκέδνζμ UFO. Λ πχνμξ ηςκ ημονκμοά
Ξηναιπθ, υπςξ θαίκεηαζ –ηαζ είιαζ ζμηανζζιέκμξ, ζμηανζζιέκμξ– δεκ είκαζ
ηαζ δ πζμ οβζήξ ηαηάζηαζδ πμο οπάνπεζ. «Έπμοιε κα ηάκμοιε μνζαηά ιε
ηάπμζα παεμθμβία εδχ», θέεζ μ Οζάνθζ Ξάμοεβμοεθ, απυ ημοξ
παθαζυηενμοξ παίηηεξ ιε ορδθή ηαηάηαλδ ηαζ δζεοεοκηήξ ημο παβηυζιζμο
πνςηαεθήιαημξ Ξηναιπθ, ηαεχξ επζαθέπεζ ηδκ αίεμοζα δελζχζεςκ ημο
λεκμδμπείμο υπμο αβςκίγμκηαζ μβδυκηα ημνοθαίμζ παίηηεξ.
Δ πενζμνζζιέκδ ειπεζνία ιμο ζημ Λοάζζκβηημκ Ξημοέαν Μανη ιε
έπεζ πνμεημζιάζεζ ηαθά. Φεάκς ηδκ ηνίηδ διένα ημο ηεηναήιενμο
ημονκμοά ηαζ, ςξ δδιμζζμβνάθμξ, ιμο επζηνέπεηαζ δ εθεφεενδ πνυζααζδ
ζημκ υνμθμ ηςκ αβχκςκ. Λ Ξάμοεβμοεθ ηαζ μ Ογμκ Λοίθζαιξ, μ μπμίμξ ιε
ηάθεζε κα παναημθμοεήζς ημοξ ηεθζημφξ, ιμο δείπκμοκ ηα ελςηζηά
εδθαζηζηά ζημ θοζζηυ ημοξ πενζαάθθμκ. Βηεί είκαζ μ Άκηαι Ηυβηακ, έκαξ
ημηηζκμβέκδξ ιεηαπηοπζαηυξ θμζηδηήξ ιαεδιαηζηχκ ζημ Ράναανκη, πμο
ηνζβονίγεζ ιε ημκηά πακηεθυκζα ηαζ ηνφπζεξ ηάθηζεξ, ηα πένζα ιαγειέκα ιεξ
ζηα ιακίηζα ζακ κηνμπαθή ιαεήηνζα. Βίκαζ μ Θπμιπ Φεθη, πνχδκ
πνςηαεθδηήξ ηςκ ΔΜΏ, πενζαυδημξ βζα ημοξ θθφανμοξ ιμκμθυβμοξ ημο
ζπεηζηά ιε παζπκίδζα πμο έπμοκ λεπαζηεί απυ ηαζνυ ηαεχξ ηαζ βζα ηδκ
αηδιέθδηδ ειθάκζζή ημο· ημ θενιμοάν ημο είκαζ ακμζηηυ. Βίκαζ ηαζ μ Ογυεθ
Ξένιακ πμο απμηαθεί ημκ εαοηυ ημο «επαββεθιαηία παίηηδ ημο Ξηναιπθ».
Γεζ ζημ Θπνμκλ ιε ημκ αδενθυ ημο ηαζ ημκ παηένα ημο ηαζ δεκ έπεζ
ενβαζηεί βζα πνυκζα, ιε ημ πνυζπδια υηζ ζοκηάζζεζ έκα Θενη Θάκζμοαθ 1
βζα ηζξ ζςιαηζηέξ δζαηαναπέξ· είκαζ πενζαυδημξ βζα ημ δθαζζηεζχδεξ έκηενυ
ημο ζημ μπμίμ πνςζηάεζ ημ ρεοδχκοιμ Γ.Β. Ογυεθ, απυ ηδ
ΓαζηνΒκηενμθμβία. Βίκαζ ηζ μ Ογμ Έκηθζ μ μπμίμξ εηηυξ απυ ημ υηζ είκαζ
1
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δομ θμνέξ εεκζηυξ πνςηαεθδηήξ, είκαζ πνυζεδνμξ δζεοεοκηήξ ηδξ
αιενζηακζηήξ Βεκζηήξ Έκςζδξ Ξηναιπθ ηαζ μζ ζοιπαίηηεξ ημο ημκ
εεςνμφκ αθαγυκα. ηακ ζοκακηχ ημκ Έκηθζ βζα πνχηδ θμνά, ηα ρέθκεζ
ζημκ Φεθη επεζδή ιπένδερε ημ ζημν ημο ιεηαλφ ημοξ αβχκα, πνάβια πμο
δεκ δζμνεχεδηε ηαζ έηζζ επδνέαζε ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ γεοβανζχκ ηςκ
αβχκςκ ημο επυιεκμο βφνμο. Θζα αιενζηακίδα ελπέν πμο δεκ παίνκεζ
ιένμξ ζημ ημονκμοά ηαζ ημοξ αημφεζ κα δζαπθδηηίγμκηαζ, ιμονιμονίγεζ βζα
ημκ Έκηθζ: «Βίκαζ πενίενβμξ. Μμθφ πενίενβμξ. Μαίγεζ, δζεοεφκεζ. Θαθάηαξ».
Λ Γηνέζπαι άνπζζε ημ ημονκμοά ιε 2-41, αθθά ηδκ χνα πμο θεάκς
ανζειεί ήδδ δέηα ζοκεπυιεκεξ κίηεξ, έκαξ άεθμξ πμο δεκ έπεζ υιμζυ ημο
ζηδκ ζζημνία ηςκ παβηυζιζςκ πνςηαεθδιάηςκ ηζ έκα απυ ηα ιεβαθφηενα
ζενί ηάης απυ πίεζδ. ηακ ημ ιάηζ ιμο πζάκεζ ημκ Θαη θμνάεζ έκα
βμουηιακ, εζζπκέεζ ζπνέζ βζα ηδ ιφηδ ηαζ ηαηαπίκεζ ιζα πμφθηα απίεακα
πάπζα. Έπεζηα ηάεεηαζ κα παίλεζ ιε ημκ Ογυεθ μ μπμίμξ αβάγεζ έκα ημιιάηζ
πίηα απυ ιζα ημφπα κενυ ηαζ ημ ηνχεζ. Λ Θαη ημκ ηαηαηνμπχκεζ 576-327
ηαζ αεθηζχκεηαζ ζε 13-4. «Θπμνεί κα ημοξ ηαεανίζεζ υθμοξ», θέεζ μ Θάνθμκ
Ρζθ πμο θαίκεηαζ κα είκαζ μ πνυεδνμξ ημο θακ ηθαιπ ημο Θαη Γηνέζπαι.
«Βίκαζ ζακ ημ 56 ημο Ιηζιάηγζμ2».
Λ Ογυεθ έπεζ δζαθμνεηζηή άπμρδ. «Λ Θαη πήνε υ,ηζ οπάνπεζ ηαζ
δεκ οπάνπεζ», θέεζ. «Ώοηυ ημ παζπκίδζ πζεακυκ ιμο ηυζηζζε εζημζζπέκηε
πζθζάδεξ. Θε ηάπμζμκ ηνυπμ, αοηυ ζοιααίκεζ πάκηα. Μάκηα αβαίκς έλς ζημ
ιαηξ-ηθεζδί. Ώπθχξ έααθε EGOTISE ζημ ηεθεοηαίμ παζπκίδζ, ζημκ δεφηενμ
βφνμ. Ώοηή ηδ θμνά ημ έηακε βζα είημζζ πυκημοξ παναπάκς». Λ Ογυεθ
νεφεηαζ. Βίκαζ ημ ζημιάπζ ημο πμο ιζθάεζ. Αεκ ιπμνεί κα ημ εθέβλεζ.
Λ Θαη ηενδίγεζ ημκ επυιεκμ αβχκα ηαζ ημκ ιεεεπυιεκμ. Αεηαηνείξ
ζοκεπυιεκεξ κίηεξ. Ώπμιέκμοκ δφμ. Λζ δφμ πνχημζ ηδξ ηεθζηήξ ηαηάηαλδξ
εα παίλμοκ ζημκ ηεθζηυ. Λ Θαη, μ Ογυεθ ηαζ μ Έκηθζ είκαζ ζηδκ ζζπονυηενδ
εέζδ βζα πνυηνζζδ. Ομ έπαεθμ βζα ημκ πνχημ είκαζ 25.000 δμθάνζα. Γζα ημκ
δεφηενμ, 10.000. Αεκ είκαζ ζακ ημ παβηυζιζμ πνςηάεθδια πυηεν, υπμο μ
κζηδηήξ παίνκεζ ζημ ζπίηζ ημο 1.000.000 δμθάνζα, υιςξ βζ’ αοημφξ εδχ ημοξ
παίηηεξ δεκ είκαζ ηαζ ρζθά. «Ρνςζηάς ζηδ ιάκα ιμο δέηα πζθζάνζηα, εα ιε
πεηάλεζ έλς απυ ημ ζπίηζ», θέεζ μ Θαη. «Έπς θάεζ ιε ιζα απυ ηζξ πζζηςηζηέξ
ηδξ ηάνηεξ είημζζ πζθζάδεξ». Δ πανάζηαζδ πμο δίκεζ ηα ανάδζα μ Θαη, υηακ
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δεκ ιεθεηάεζ θέλεζξ ή δεκ παίγεζ παζπκίδζα, δεκ είκαζ πνμζμδμθυνα
απαζπυθδζδ – μφηε ημ Ξηναιπθ είκαζ.
Ώκάιεζα ζημοξ βφνμοξ, ζηδκ αίεμοζα οπμδμπήξ, παίηηεξ ηαζ
εεαηέξ –ζημοξ μπμίμοξ ζοιπενζθαιαάκεηαζ έκαξ ανζειυξ αιενζηακχκ ελπέν
πμο δεκ πνμηνίεδηακ ζημοξ ηεθζημφξ– ζοβηεκηνχκμκηαζ βζα κα ιεθεηήζμοκ
ηα απμηεθέζιαηα ηαζ κ’ ακηαθθάλμοκ ζζημνίεξ βζα ηαθέξ ηζκήζεζξ ή
πενίπθμηεξ εέζεζξ ζημ ηαιπθυ. Ώημφς πνμζεηηζηά, πνμζπαεχκηαξ κα
ηαηαθάας ηδκ ανβηυ ημο Ξηναιπθ. Έπς εηπθαβεί απυ ηζξ θέλεζξ πμο
αθέπς κα παίγμκηαζ, πενζζζυηενμ ηζ απυ ηυηε ζημ πάνημ, ηαζ οπάνπεζ
θυβμξ: ημ ανεηακζηυ Ξηναιπθ έπεζ ιεβαθφηενδ πδβή θέλεςκ απ’ υ,ηζ ημ
Ξηναιπθ ζηδ ΐυνεζα Ώιενζηή, πενίπμο ηνζάκηα πζθζάδεξ επζπθέμκ θέλεζξ
ηςκ δφμ έςξ μηηχ βναιιάηςκ απυ ηζξ εηαηυ πζθζάδεξ ημο ΛSPD. Ξημ
παβηυζιζμ πνςηάεθδια, μζ θέλεζξ πμο ανίζημκηαζ ζημ OSPD αθθά ηαζ ζημ
ανεηακζηυ θελζηυ Βπίζδιεξ θέλεζξ ημο Ξηναιπθ (OSW), είκαζ δεηηέξ. (Ομ
παζπκίδζ πμο πνδζζιμπμζεί ηαζ ηα δφμ θελζηά είκαζ βκςζηυ ςξ SOWPODS,
έκαξ εοημθμπνυθενημξ ζοκδοαζιυξ ηςκ OSPD ηαζ OSW). «Αζηυ ιαξ ή δζηυ
ημοξ;» είκαζ ιζα ζοκδεζζιέκδ ενχηδζδ πμο ζδιαίκεζ, δ θέλδ αοηή είκαζ ζημ

δζηυ ιαξ (ημ αμνεζμαιενζηακζηυ) ή ζημ δζηυ ημοξ (ημ ανεηακζηυ) θελζηυ;
Ήνεα ακαγδηχκηαξ ιζα ζζημνία ηαζ ηδ ανήηα. Ήνεα ηαζ
ακανςηζυιμοκ ακ μ ηυζιμξ αοηυξ ήηακ ανηεηά εκδζαθένςκ βζα κα βνάρς
ηαζ δεκ απμβμδηεφηδηα. Θε ηίπμηα υιςξ δεκ πενίιεκα κα απμννμθδεχ
ηυζμ βνήβμνα. Βίιαζ ζοβηθμκζζιέκμξ απυ ηζξ θέλεζξ πμο παίγμκηαζHAFTAROT$, NITCHIE$, OXTERING$, RATICIDE$, ANGIOMAS.
Μαναζφνμιαζ ζε δοζκυδηεξ ζογδηήζεζξ. Θεηά ηδκ ήηηα ημο απυ ημκ Θαη,
μ Ογυεθ, ηνζακηαπεκηάνδξ ιε ααεμοθςηά ιάηζα ηαζ θαθάηνα, αζςνείηαζ
πάκς απυ ημ ηαιπθυ, βμκαηζζιέκμξ πάκς ζηδκ ηανέηθα ημο. «Γαιχημ! Ομ
OUTEDGES# είκαζ ζςζηυ», θέεζ. «Θα ιπμνμφζα κα αάθς ζηναιπθ ακηί κα
παίλς UDO. Θα ιπμνμφζα κα είιαζ ιέζα ζημ παζπκίδζ, δζάμθε. Θα
ιπμνμφζα κα αάθς ζηναιπθ ζημ G». « Σ, Ρνζζηέ ιμο», θέεζ θίβμ ανβυηενα.
«Αεκ είδα ημ FILARIID$. Μμθφ ηαηυ. Ξηέηδ λεθηίθα. Γζαηί δεκ ημ είδα;
Έπαζλα ηνμιενά δθίεζα». Ππμθένεζ, ζηέθημιαζ, πναβιαηζηά οπμθένεζ.
Οδκ χνα πμο παναημθμοεχ ημ ηνίημ ιμο παζπκίδζ, πενκάς ηα
ζημν ζε ιζα βοκαίηα πμο ζηέθκεζ ηα απμηεθέζιαηα ζε έκα ζάζη ημο
Ίκηενκεη. Ββχ πενζιέκς ηα απμηεθέζιαηα. Ομ πάνημ θαζκυηακ πνυπεζνδ
ηαηάζηαζδ, ιζα πνυηθδζδ πενζζζυηενμ δζακμδηζηή πανά αβςκζζηζηή.
Ώθθά αοηυ ημ πνάια – ηα θεθηά, δ έκηαζδ, δ πίεζδ, ηα εβχ, δ
οπενδθάκεζα, ημ βυδηνμ. Αεκ πνυηεζηαζ απθά ηαζ ιυκμ βζα έκα επζηναπέγζμ
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παζπκίδζ. Έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδκ ζηακυηδηα, ηδκ απμθαζζζηζηυηδηα ηαζ ηδκ
πνμζςπζηή αλία .
νεζμξ ιπνμζηά ζηδκ αίεμοζα ηςκ αβχκςκ, ζοκεπανιέκμξ απυ
εαοιαζιυ, ζηέθημιαζ: Θέθς κα ιπμνχ κα ηάκς υ,ηζ ηζ αοημί. Θέθς κα
βίκς έκαξ απ’ αοημφξ.
Λ Θαη Γηνέζπαι δεκ έπεζ κζηήζεζ πμηέ ημκ Ογμ Έκηθζ ζε ημονκμοά
ηαζ ηχνα ημκ ακηζιεηςπίγεζ ζημκ εζημζηυ απυ ημοξ είημζζ έκακ αβχκεξ ηδξ
δζμνβάκςζδξ. Ώκ μ Θαη ηενδίζεζ, μ Έκηθζ είκαζ έλς απ’ ημοξ ηεθζημφξ.
«Θα ζε αθακίζεζ», θέεζ μ αεονυζημιμξ ιε ηδκ ιπθμφγα Fila, μ
Θάνθμκ Ρζθ, ζημκ Έκηθζ.
«πζ, έπς ηαθυ νεηυν εκακηίμκ ημο Θαη», απακηά μ Έκηθζ.
«Ώοηυ ζδιαίκεζ υηζ ζ’ ημ πνςζηάεζ», θέεζ μ Θάνθμκ.
ιςξ δεκ ημο πνςζηάεζ. Λ Ογμ κζηά ημκ Θαη, αθθά υπζ δίπςξ
ακηεβηθήζεζξ: μ Θαη ηαηδβμνεί ημκ Ογμ βζα εκμπθδηζηή θθοανία. «Άνπζζα
ιε ημ QUINOA, ηαζ αοηυξ θέεζ “Ζαθυ ζδιάδζ – βζα ιέκα”», αθδβείηαζ μ Θαη
ιεηά ημ παζπκίδζ. «Ξημ δεφηενμ βφνμ παίγς ZINCKES*, ηαζ πάθζ θέεζ “Ώ,
αοηυ θαίκεηαζ ηαθυ ζδιάδζ – βζα ζέκα”». Λ Θαη θέεζ υηζ μ Ογμ ζπμθίαζε
πνζκ μ Θαη παηήζεζ ημ πνμκυιεηνμ βζα κα ηεθεζχζεζ δ ζεζνά ημο. Ζαζ ιυθζξ
ημ έηακε, μ Ογμ έηακε έκζηαζδ βζα ηδ θέλδ, πμο ήηακ πνάβιαηζ θάεμξ, ηζ
αοηυ ζημίπζζε ηδ ζεζνά ημο Θαη. «Ομ έηακε ιυκμ ηαζ ιυκμ βζα κα ιε
ρανέρεζ. Μνυηεζηαζ βζα απυθοηδ βεθμζυηδηα. Ώοηυξ είκαζ πμο θηζάπκεζ ημοξ
ηακυκεξ. Ζαζ πανααζάγεζ υθεξ ηζξ εεζιμηοπζηέξ ανπέξ. Αεκ ηθείκεζ πμηέ ημ
ζηυια ημο».
«Ιαζ, είκαζ ελςθνεκζηυξ», ζοκαζκεί μ Θπμιπ Φεθη.
«Αεκ κμιίγς υηζ ιε απμδζμνβάκςζε πμθφ, αθθά ιε έηακε πζμ
ζοκηδνδηζηυ», θέεζ μ Θαη. «Θε ακαζηάηςζε. Ώκδζοπχ ακ εα ιπς ζημοξ
ηεθζημφξ. ηακ ημ ηάκμοκ άθθμζ δεκ ι’ εκμπθεί ηυζμ πμθφ. ιςξ αοηυξ,
θυβς ηδξ εέζδξ ημο…»
Λ Θαη θεφβεζ βζα ημ δςιάηζυ ημο ακάιεζα ζηα παζπκίδζα,
πενπαηχκηαξ ζηδηυξ ηαζ θμνχκηαξ ημ βμουηιακ ημο. Δ επίδμζή ημο είκαζ
15-5 ηαζ έπεζ κα παίλεζ ημκ Έκηθζ, πμο έπεζ 14-6, πάθζ ζημκ επυιεκμ βφνμ. Λ
Έκηθζ ιπμνεί αηυιδ κα πνμηνζεεί ζημοξ ηεθζημφξ, αθθά πνεζάγεηαζ δζαθμνά
138 πυκηςκ. (Ξε πενίπηςζδ ζζμπαθίαξ ιεηαλφ παζηηχκ ιε ημοξ ίδζμοξ
ααειμφξ, ιεηνά δ δζαθμνά ηςκ πυκηςκ ζε υθμ ημ ημονκμοά ημο ηάεε
παίηηδ. Λ Ογμ πνεζάγεηαζ 138 πυκημοξ πενζζζυηενμοξ απυ ημκ Θαη βζα κα
ημκ λεπενάζεζ ζηδ ααειμθμβία). Λ Ογυεθ Ξένιακ πμο επακήθεε ιεηά απυ
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δφμ ήηηεξ απυ ημκ Θαη, ιπμνεί κα ηαπανχζεζ ηδ ιζα εέζδ ημο ηεθζημφ ιε
ιζα κίηδ εκακηίμκ εκυξ κεανμφ απ’ ημ Θπαπνέζκ. Λ Θαη δεκ λεπκά ημ
πνμδβμφιεκμ παζπκίδζ. «Ιζχες πνμζαθδιέκμξ. Ζαζ βκςνίγεζ υηζ είιαζ
ζοκαζζεδιαηζηυξ παίηηδξ».
Λ Έκηθζ είκαζ αοεεκηία ηδξ δνειίαξ, αοημζοβηεκηνχκεηαζ ηαζ
ελαζηεί ημ ηάζ-ηζζ-ηζμοάκ πνζκ ημοξ αβχκεξ. Δ αδζαηάναηηδ ζοιπενζθμνά
ημο εφημθα εηθαιαάκεηαζ ςξ αθαγμκζηή αδζαθμνία, ή, υπςξ απυ ημκ Θαη,
ςξ ροπμθμβζηυξ ειπνδζιυξ. O Mαη είκαζ ηυζμ πθδβςιέκμξ πμο ηαζ ιυκμ δ
πανμοζία ημο Έκηθζ θαίκεηαζ κα ημκ εηκεονίγεζ. Οχνα μ Έκηθζ ημζηάεζ
ζπεδυκ αζηανδαιοηηί ημ ηναπέγζ, ακαζαίκμκηαξ ααεζά. Μαίνκεζ βνήβμνα
ηεθάθζ, αθθά μ Θαη παναιέκεζ ημκηά. Αεκ βκςνίγς ηζξ πενζζζυηενεξ απυ
ηζξ θέλεζξ πμο αάγμοκ: ELOINERS, REZ#, NONSOLAR. Νίπκς ιζα ιαηζά ζημ
παζπκίδζ ημο Γ.Β. Ογυεθ.
«Έπεζξ ζδέα ηζ βίκεηαζ εηεί πένα;», ιε νςηάεζ δ Ογακ Ιηίλμκ, ιζα απυ
ηζξ ημνοθαίεξ αιενζηακίδεξ παίηηνζεξ πμο παναημθμοεεί.
«Λ Ογυεθ ζηίγεζ», ακαθένς.
«Σναία», θέεζ δ Ογακ, «κμιίγς υηζ μ Έκηθζ ιπμνεί κα ηενδίζεζ αθθά
δεκ εα ηα ηαηαθένεζ κα πνμηνζεεί ζημκ ηεθζηυ».
Λ Έκηθζ ηενδίγεζ ιε 99 πυκημοξ δζαθμνά. Αεκ είκαζ ανηεηυ. Λζ
παίηηεξ δίκμοκ ηα πένζα, υθεξ μζ ιζηνυηδηεξ λεπκζμφκηαζ βζα ηδκ χνα,
μθείθμοκ κα επζδείλμοκ αεθδηζηυ πκεφια. Λ Θαη εα παίλεζ ημκ Γ.Β. Ογυεθ
ζημοξ ηεθζημφξ ημ επυιεκμ πνςί.
Ξοκακηχ ημκ Ογυεθ ζημ δςιάηζυ ημο ανβά ηδκ ίδζα κφπηα. Λ θίθμξ
ιμο Ογμκ, παίηηδξ ημο Ξηναιπθ, ηάκεζ βφνζζια βζα έκα πζεακυ
κημηοιακηέν ηαζ μ Ογυεθ είκαζ πνυεοιμξ κα ιζθήζεζ. Κένεζ ημ δνυιμ, έπεζ
πμγάνεζ βζα ημ Sports Illustrated ιε ηα εζχνμοπα ζηδκ άηνδ ιζαξ
ιπακζέναξ, δζααάγμκηαξ έκα αζαθίμ ιε θίζηεξ θέλεςκ. Ξημκ Ογυεθ ανέζεζ
ειθακχξ κα επζδεζηκφεζ ηδκ ζδζμζοβηναζία ημο. Ζαζ δεκ κμιίγς υηζ παίγεζ
εέαηνμ. Γζα ηδ δζηζά ιαξ ζοκάκηδζδ θμνάεζ νζβςηέξ θακεθέκζεξ πζηγάιεξ
πμο δεκ ηαζνζάγμοκ – ηυηηζκμ, άζπνμ ηαζ ιπθε πάκς ιε βηνζ, άζπνμ ηαζ
ιανυκ ηάης.
Μεηάεζ ηάης ηα ηαθφιιαηα ημο ηνεααηζμφ ηαζ ζημζαάγεζ ιζα
ημοαένηα ζημ κημοθάπζ, έπεζηα ζηανθαθχκεζ ζημ ηνεαάηζ ηαζ δζααάγεζ έκα
θελζηυ, εκχ μ Ογμκ ζηέηεηαζ πάκς ζημ ζμιζέ ηαζ παίνκεζ πθάκμ απυ ρδθά.
Έκα ζπνέζ ηείηεηαζ ζημ ηναπέγζ, ημ άζεια είκαζ ιζα απυ ηζξ παεήζεζξ ημο
Ογυεθ.
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Λ Ογυεθ ιαξ ιζθά βζα ηδ γςή ημο. Ηέεζ υηζ αζπμθείηαζ ηονίςξ ιε ημ
Ξηναιπθ έπμκηαξ απμζονεεί απυ ημκ ηυζιμ ηδξ ενβαζίαξ αθμφ ήηακ
ζςιαηζηά ακήιπμνμξ κ’ ακηέλεζ ηδκ δμοθεζά ημο. ηζ ημζιάηαζ ιυθζξ
ηέζζενζξ χνεξ ηδ κφπηα. ηζ θακηάγεηαζ πςξ εα κζηήζεζ.
«Ώοηυ είκαζ ζίβμονα ημ ιεβαθφηενμ ζημίπδια πμο είπε πμηέ ζημ
Ξηναιπθ», θέεζ μ Ογυεθ βζα ημκ Θαη. «Ώκ ηαζ πενζιέκαιε κα θεάζεζ ζ’ αοηυ
ημ επίπεδμ. Ώθθά δεκ ιπμνχ κα θακηαζηχ υηζ εα ιε κζηήζεζ πέκηε θμνέξ
ζηδ ζεζνά. Αεκ λένς ηακέκακ ζηακυ κα ιε κζηήζεζ πέκηε θμνέξ ζηδ ζεζνά».
Λ Ογυεθ ζηέθηεηαζ απυ ηχνα ηδκ απμκμιή ημο επάεθμο ζημκ
πνςηαεθδηή· είκαζ έκα αζδιέκζμ ηφπεθθμ. «Βθπίγς κα ιπμνχ κα ημ
ζδηχζς», θέεζ, «είιαζ ηάπςξ ηαπεηηζηυξ».
Ξημ δείπκμ πνζκ απυ ημκ ηεθζηυ, μ Ογυεθ θυνεζε ημζημφιζ ηαζ
βνααάηα, έπςζε ηδκ πεηζέηα ιεξ ζημ ημθάνμ ημο ηζ έπεζε ιε ηα ιμφηνα
ζηα ανκίζζα πασδάηζα ζημ εζηζαηυνζμ ημο λεκμδμπείμο. Λ Θαη ήπζε ιζάιζζδ
ιπίνα ηζ έθαβε έκα ζαημοθάηζ παηαηάηζα. Αεκ ηνχεζ πνςζκυ αθθά εα πάνεζ
ηακά δομ πθάηεξ MET-Rx1 βζα εκένβεζα. Ζαζ αέααζα ηδκ αβςβή ιε ηα
πάπζα.
«Ίζςξ δεκ έπς ζφζηδια ιενζηέξ θμνέξ, ςξ θανιαημπμζυξ ημο
εαοημφ ιμο», ιμο θέεζ μ Θαη ημ πνςί πνζκ ημκ ηεθζηυ. «Ώθθά πνμζπαεχ κα
ιδκ παίνκς ηάηζ πμο έπεζ ακηεκδείλεζξ. Ήιμοκ πμθφ θακαηζηυξ ηςκ
πνςηεσκχκ αθθά ηχνα ανίζης ηα ακεναηζηά ηαθφηενα. Αεκ εα ιε ηάκμοκ
ζμφπεν έλοπκμ ζημ πνχημ παζπκίδζ, αθθά εα αμδεήζμοκ ζημ πέιπημ».
Βπεζδή νμπαθίγεζ, μ Θάνθμκ ημζιήεδηε ζημ πάηςια ηδξ
κημοθάπαξ ημο δςιαηίμο βζα κα ιδκ εκμπθεί ημκ Θαη. Θαθχκμοκ ζακ
αθθδθμελανηχιεκμ γεοβάνζ, αθθά μ Θαη εεςνεί ημκ Θάνθμκ ηοπενυ
ζοβηάημζημ.
Λ Θαη ηάεεηαζ ζηδκ άηνδ ημο ηνεααηζμφ ηνχβμκηαξ ιζα πθάηα
MET-Rx ιε θζζηζημαμφηονμ. «Ιμιίγς υηζ πνεζάγμιαζ θίβμ Claritin», θέεζ.
Λ Θάνθμκ εηκεφνζζε ημκ Θαη θέβμκηάξ ημο υηζ ηάπμζμξ παίηηδξ
ημκ πενζέβναθε ςξ αζηείμ ιεηά απυ έκα παζπκίδζ ιε ημκ Έκηθζ. Λ Θαη
λαθκζηά ελμνβίγεηαζ ηαζ ηα αάγεζ ιε ημκ Θάνθμκ. «Μεξ ιμο πμζμξ είκαζ
αοηυξ», θέεζ. «Ζακείξ», απακηά μ Θάνθμκ, λένμκηαξ υηζ δεκ είκαζ χνα κα
ελμνβίζεζ ημκ κεονζηυ ημο θίθμ πενζζζυηενμ.
«Ουηε ζηάζε, ιαθάηα!», θέεζ μ Θαη.
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Λ Θάνθμκ ημ αθήκεζ κα πενάζεζ. Μνζκ ηαηεαμφιε ηάης, μ Θάνθμκ
αμδεά ημκ Θαη κα ηάκεζ ιζα ηεθεοηαία απμβναθή.
«Οζ πνεζάγμιαζ υηακ παίγς;» νςηάεζ μ Θαη νδημνζηά.
«Μήνεξ ηδκ αβεθάδα ζμο;»
O Mαη βκέθεζ ηαηαθαηζηά ηαζ μνιάεζ έλς βζα ηδκ αίεμοζα
ηνααχκηαξ ηδκ ηζάκηα ιε ηζξ πνμιήεεζέξ ημο – ιακάημξ, ιπαθάηζ βζα ημ
ζηνεξ, παναζηεφαζια «έλοπκςκ θανιάηςκ», απμζηαβιέκμ κενυ, ηοπενυ
ιμθφαζ, κημζζέ.
«Θυθζξ είπε “ζηάζε ιαθάηα”», ιμο θέεζ μ Θάνθμκ. «Οζάηζζέ ημκ
ζακ ηςθμ-γςΰθζμ. Μαναιέκς θίθμξ ημο βζαηί δεκ έπς πμθθμφξ θίθμοξ.
Ώοηυ είκαζ ημζκυ ιαξ ζημζπείμ».
Λζ ηεθζημί βίκμκηαζ ζ’ έκα ιζηνυ πχνμ ελμπθζζιέκμ ιε ηάιενεξ, έηζζ
χζηε ηα παζπκίδζα κα ιεηαδίδμκηαζ ιέζς ηθεζζημφ ηοηθχιαημξ ζημοξ
άθθμοξ παίηηεξ μζ μπμίμζ ζοβηεκηνχκμκηαζ ζηδκ ηονίςξ αίεμοζα ηςκ
αβχκςκ. Βίκαζ ιζα επζιεθδιέκδ παναβςβή: ιζα ηάιενα ζηδνζβιέκδ πάκς
απυ ημ ηαιπθυ, άθθεξ ζημπεφμοκ ημκ Θαη ηαζ ημκ Ογυεθ, άθθεξ ηα
ακαθυβζά ημοξ. Ξημ πμθ πνζκ ανπίζεζ μ αβχκαξ, μ Θαη πνμηείκεζ ζημκ
Ογυεθ κα ιμζνάζμοκ ηα πνδιαηζηά ανααεία- 20.000 δμθάνζα μ κζηδηήξ,
15.000 μ παιέκμξ. Λ Ογυεθ ανκείηαζ. Ρηεκίγεζ ηα ιαθθζά ημο, θμνάεζ έκα
βηνζ θμφηεν πμο βνάθεζ «Γ.Β. Ογυεθ» ηαζ απθχκεηαζ ζε ιζα βςκία. Οζκάγεζ
ημ ανζζηενυ ημο πυδζ ρδθά ζ’ έκα ηεκηςιέκμ πένζ, παναπαηάεζ, ιεηά ηζκάγεζ
ημ δελί. Οεκηχκεζ ηα πένζα ημο πάκς απυ ημ ηεθάθζ. Νεφεηαζ. Ονααάεζ έκα
πυδζ πίζς.
«Καθκζηά έβζκε Ογμ Έκηθζ», ζπάγεζ δ θςκή ημο Θαη.
Λ Θαη παίγεζ πνχημξ ηαζ αάγεζ FUSTIAN, έκα ααιααηενυ
φθαζια, μ Ογυεθ αάγεζ DJIN. Λ Θαη αάγεζ MISTHrOW$, ιε δφμ
ιπαθακηέν. Λ Ογυεθ παίγεζ TORNADIC. Ξηδκ αίεμοζα ηςκ αβχκςκ, μ
Άββθμξ Θανη Ιάζιακ, πνχδκ παβηυζιζμξ πνςηαεθδηήξ πμο ζπμθζάγεζ
ηίκδζδ ιε ηίκδζδ, ζδιεζχκεζ ηδ δοκαηυηδηα κα εηηαεεί ημ FUSTIAN ζε
RUMFUSTIAN#, έκα γεζηυ πμηυ απυ νμφιζ ή ηζένζ ηαζ ιπαπανζηά. Ώοημί
μζ ηφπμζ είκαζ ηνμιενμί.
Ζαεχξ ημ παζπκίδζ ελεθίζζεηαζ, ημ ηθεζζηυ ηαιπθυ απμηνέπεζ ημκ
Ογυεθ κα ακαηάιρεζ. «Βίκαζ θακενυ υηζ οπάνπεζ ιπθμηάνζζια», ζπμθζάγεζ μ
Ιάζιακ. « ηακ οπάνπεζ ιπθμηάνζζια ζοκήεςξ απμδίδεηαζ ζημκ Γ.Β.
Ογυεθ». Λ Θαη ηενδίγεζ ημ πνχημ παζπκίδζ. Κεηζκά ιε πνμαάδζζια ζημ
δεφηενμ ηαζ μ ζπμθζαζηήξ ημο, μ Θάνθμκ, θςκάγεζ, «παβηυζιζμξ
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πνςηαεθδηήξ». Ώθθά μ Θαη δεκ αθέπεζ ιζα ηίκδζδ πμο μζ άθθμζ ελπέν
εκημπίγμοκ ηαζ μ Ογυεθ ιεηά αίαξ κζηάεζ. Ζάκεζ ημ ίδζμ ζημκ ηνίημ αβχκα
ηαζ ημ πθήεμξ βζμοπάνεζ υηακ μ Θαη δεκ αθέπεζ ιζα ηίκδζδ πμθθχκ ααειχκ
ιε ηδκ ημζκή θέλδ BERTH ηαζ παίγεζ ακη’ αοημφ ΔERB. «Ώπθχξ δεκ ημ
είδα», εα πεζ ιεηά. «Ίζςξ πνεζάγμιαζ πενζζζυηενμ ηαθέ».
Μνζκ ημ ηέηανημ παζπκίδζ, μ Ογυεθ ηδκ ημπακάεζ.
«Ομ ηάκεζ ζοκέπεζα», ιμο θέεζ μ Ογμκ Λοίθζαιξ, υηακ εηθνάγς ηδκ
ακδζοπία ιμο. «Ομοαθέηα».
Ζαηά ηδκ επζζηνμθή ημο, μ Ογυεθ ακαημζκχκεζ: «Θέθς κα
πνμεζδμπμζήζς υθμοξ ζ’ αοηή ηδκ αίεμοζα πςξ ζημ επυιεκμ παζπκίδζ, μ
θυβμξ βζα ημκ μπμίμ μκμιάγμιαζ Γ.Β. Ογυεθ εα βίκεζ θακενυξ».
Λ Θαη ηαηαπίκεζ πενζζζυηενδ ηαθεΎκδ. Λ Ογυεθ νεφεηαζ.
Λ Ογυεθ παίνκεζ ηεθάθζ ιε 304-128 –ζεααζηυ ηεθζηυ ζημν βζα ηα
πενζζζυηενα παζπκίδζα ημο ηαεζζηζημφ– ηαζ μ Θαη πνέπεζ κα πνμθάαεζ κα
ιαγέρεζ ααειμφξ πνζκ μ Ογυεθ ηθείζεζ ημ ηαιπθυ, δδθαδή ηθείζεζ ηα ζδιεία
εηείκα υπμο μ Θαη ιπμνεί κα αάθεζ ζηναιπθ. Έηζζ νζζηάνεζ ιε ηδκ
επζζθαθή θέλδ FLEXERS βζα 101 πυκημοξ.
«Θέθς κα ημ εθέβλμοιε», θέεζ μ Ογυεθ, ηάκμκηαξ έκζηαζδ. (Ξηδκ
εθεφεενδ έκζηαζδ, υπςξ εθανιυγεηαζ ζημοξ δζεεκείξ αβχκεξ, μ παίηηδξ
πμο ηάκεζ έκζηαζδ ζε θέλδ πμο απμδεζηκφεηαζ ζςζηή δεκ πάκεζ ηδ ζεζνά
ημο, υπςξ ζημοξ ηακμκζζιμφξ ηδξ ΐυνεζαξ Ώιενζηήξ.)
«Βθπίγς κα’ καζ ζςζηυ», θέεζ μ Θαη. «Έπς ιζα αιθζαμθία».
ιςξ δεκ είκαζ ηαζ μ Ογυεθ παίγεζ άιοκα. Θεηά απυ θίβμοξ βφνμοξ
είκαζ ειθακέξ υηζ μ Θαη δεκ έπεζ εθπίδα, εζδζηά υηακ ηνααάεζ ηα βνάιιαηα
DLPRSTV.
Λ Ογυεθ θαίκεηαζ ζακ κα ’καζ έημζιμξ κα ηαηαννεφζεζ ιε έκα
εθαθνφ αενάηζ. Βζζπνάηηεζ πεζνμηνυηδια απυ ημοξ υνεζμοξ ζοιπαίηηεξ
ημο. Ζαηαθένκεζ κα ζδηχζεζ ιε δοζημθία ημ ιζηνυ αζδιέκζμ ηφπεθθμ πάκς
απυ ημ ηεθάθζ ημο ηαζ δέπεηαζ ιζα βζβακηζαία επζηαβή απυ πανηυκζ, ηςκ
25.000 δμθανίςκ. Θεηά ηδκ απμκμιή, μ Ογυεθ αβάγεζ έκακ πεκηάθεπημ
θυβμ, εοπανζζηχκηαξ δεηάδεξ ακενχπμοξ, ηυζμοξ πμθθμφξ πμο μζ άθθμζ
παίηηεξ βεθμφκ ηαζ ημκ ηνάγμοκ κα ζηαιαηήζεζ. Οεθζηά ζηαιαηάεζ.
«Θέθς ηέθμξ κα εοπανζζηήζς ημκ Άθθνεκη Θπαηξ πμο
δδιζμφνβδζε αοηυ ημ παζπκίδζ», ηεθεζχκεζ. «Αίπςξ αοηυ δεκ λένς πμφ εα
ανζζηυιμοκ».
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Μαίνκμοιε ημ αζακζέν ιαγί ιε ημκ Ογυεθ βζα ημ δςιάηζυ ημο.
Ζονζμθεηηζηά πηοπζέηαζ ηαζ ηάκεζ βηεθ ζηα ημζπχιαηα. «Γμοάμομομομο!».
«Κένς υηζ δεκ είιαζ δα ηζ μ ελοπκυηενμξ. Ππάνπμοκ πμθθέξ
ζδζμθοίεξ ζηδκ αίεμοζα», θέεζ μ Ογυεθ. «Λνίζηε ηάηζ πμο αηυιδ ηαζ έκαξ
ηειπέθδξ, ακίηακμξ αθήηδξ εα ιπμνμφζε κα ηαηαθένεζ ακ είπε θίβδ ημζκή
θμβζηή».
O Ογυεθ ζηνζιχπκεζ ηα ηνζιιέκα νμφπα ημο, ηα αζαθία θέλεςκ ηαζ
ηα θάνιαηά ημο ζε ιζα ζηθδνή ααθίηζα. Βίπε θμνηςεεί δζάθμνεξ βνααάηεξ
βζα ηδκ πενίπηςζδ πμο εα κζημφζε, ηαεχξ μ πνςηαεθδηήξ εα ηαηαθφζεζ ζε
λεκμδμπείμ πμθοηεθείαξ ημο Θακπάηακ αοηή ηδ αναδζά ηαζ εα ειθακζζηεί
ζημ «Ζαθδιένα Ώιενζηή» ηδκ επυιεκδ ιένα.
«Βίκαζ ημ ιυκμ πνάβια βζα ημ μπμίμ δμφθερα ζηθδνά ζηδ γςή
ιμο», θέεζ μ Ογυεθ. «ηακ ιπμνχ ηαζ απμδεζηκφς πςξ δ πνμζέββζζή ιμο
ζημ παζπκίδζ είκαζ ημ ίδζμ ηαθή ιε ηδ δζηζά ημοξ – δ ζοβηέκηνςζή ιμο ζηδκ
ηαηηζηή ζε ακηζδζαζημθή ιε ηδ ζοβηέκηνςζή ημοξ ζημκ παπαβαθζζιυ ηςκ
θελζηχκ – ακεααίκεζ δ αοημεηηίιδζή ιμο. Βίκαζ ημ πνάβια ζημ μπμίμ είιαζ
πναβιαηζηά ηαθυξ, ηαζ ακ δεκ ιπμνχ κα ηα ηαηαθένς ζε αοηυ, είκαζ
απίεακμ κα ηα ηαηαθένς ζε ηάηζ άθθμ».
«Ημζπυκ, αοηυ δίκεζ ηφνμξ ζηδκ φπανλή ιμο». Ζάκεζ παφζδ. «Αεκ
αζηεζεφμιαζ».
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3. Ώααειμθυβδημξ

Τ

μ λεκμδμπείμ Allerton εβηαζκζάζηδηε ηδ δεηαεηία ημο 1920, ζηδ
βςκία ηδξ Ώκαημθζηήξ 57δξ μδμφ ηαζ Ηέλζκβηημκ ςξ ηαηάθοια
ιυκζιδξ δζαιμκήξ ιε ιμκυηθζκα δςιάηζα βζα κέεξ βοκαίηεξ ηαθχκ
μζημβεκεζχκ πμο άνπζγακ ηδκ επαββεθιαηζηή ημοξ ηανζένα ζηδ
ιεηαπμθειζηή Ιέα Πυνηδ.
Γζα δεηαεηίεξ ημ ηαφπδιά ημο ήηακ δ αίεμοζα οπμδμπήξ,
ημζιδιέκδ ιε ιζα ζηάθα απυ θεοηυ ιάνιανμ, έκα πζάκμ ιε μονά ηαζ μζ
ηαιανζένεξ ιε ηα θεοηά βάκηζα ζημοξ ακεθηοζηήνεξ. Οχνα πζα δ αίεμοζα
είκαζ παναηδιέκδ, μζ ημίπμζ λεθθμοδζζιέκμζ, μζ ακεθηοζηήνεξ ανβμί ή
παθαζιέκμζ. Αεκ οπάνπεζ μφηε έκα θεοηυ βάκηζ.
Βηεί ζοβηεκηνχκμκηαζ ηα ιέθδ ημο μιίθμο Ξηναιπθ ημο
Θακπάηακ, ζημ δεφηενμ υνμθμ, ζε πχνμ πμο κμζηζάγεζ μ παναδμζζαηυξ
υιζθμξ ιπνζηγ Θπέαενθζ. Θεξ ζηδκ αίεμοζα ημο Ξηναιπθ αοηυ ημ
ηονζαηάηζημ απυβεοια, δ Ξμφγζ Οίηενη παίγεζ ζυθμ ζ’ έκακ οπμθμβζζηή
ακάιεζα ζε δζαθείιιαηα βζα ηζζβάνμ. Θαγί ιε ημκ ζφγοβυ ηδξ, ημκ Νμκ
Οίηενη, πμο είκαζ έκαξ απυ ημοξ ηαθφηενμοξ παίηηεξ υθςκ ηςκ επμπχκ, δ
Ξμφγζ δζεοεφκεζ ημκ υιζθμ Ξηναιπθ Ιμ.56 ηζ εβχ απμθάζζζα κα
ζοιιεηάζπς ζ’ έκα ιμκμήιενμ ημονκμοά έλζ παζπκζδζχκ (δζηαίςια
ζοιιεημπήξ: 25$) πμο δζμνβακχκμοκ ημ επυιεκμ Ξααααημηφνζαημ. Οα
παζπκίδζα ζημ πάνημ ηεθείςζακ ιυθζξ ηνφςζε μ ηαζνυξ ηζ εβχ παίγς ιυκμξ
ιμο πάκς ζ’ έκα ημφνηζημ ηζθίιζ, ζημ πάηςια ηδξ βηανζμκζέναξ ιμο ζημ
Θπνμφηθζκ, ανβά ημ ανάδο ιεηά ηδ δμοθεζά. Αεκ αζζεάκμιαζ έημζιμξ κα
ζοιιεηάζπς ζε ημονκμοά· δεκ έπς απμικδιμκεφζεζ αηυιδ ηζξ
ηνζβνάιιαηεξ θέλεζξ. Ώθθά δ Ξμφγζ λένεζ πχξ κα ζμο ημκχκεζ ηδκ
αοημπεπμίεδζδ.
«ζμ ηζ ακ δζααάζεζξ, ιπμνεί κα πάζεζξ μπμζμδήπμηε παζπκίδζ»,
θέεζ. Δ Ξμφγζ έπεζ ηναπζά θςκή πμο ηδ πεζνίγεηαζ ζακ αιαθφ ενβαθείμ. «Ή
ζοιααίκεζ άλαθκα. Ώηυιδ ηζ ακ είζαζ ηοπενυξ ιε ηα βνάιιαηα ηζ έπεζξ έκακ
δθίεζμ ακηίπαθμ». Θοιάηαζ ηδκ ζζημνία ιζαξ ηέημζαξ βοκαίηαξ πμο λεηίκδζε
ιε πμθφ ορδθή ααειμθμβία ηαηάηαλδξ. «Μαναημθμοεμφιε ημ παζπκίδζ ηδξ
βζα πμθθά πνυκζα ηαζ είκαζ πάθζα».
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Δ Ξμφγζ ιμο ελδβεί υηζ εα ιπς ζημ ημονκμοά δίπςξ ααειμθμβία
ηαηάηαλδξ ηαζ εα αβςκζζηχ ζηδκ ηαηδβμνία ανπανίςκ, δ μπμία ζηαιαηά
ζημ 1200. Ώπυ ημ 1200 έςξ ημ 1700, θέεζ, είκαζ δ εκδζάιεζδ ηαηδβμνία. (Λ
ακεπίζδιμξ παναηηδνζζιυξ «ελπέν» δίκεηαζ ζημ 1600, αθθά ηα υνζα ηςκ
ηαηδβμνζχκ ζηα ημονκμοά πμζηίθμοκ ακάθμβα ιε ημκ ανζειυ ηςκ
ζοιιεηεπυκηςκ ηαζ ηδκ ηνίζδ ημο δζεοεοκηή ημο ημονκμοά). Δ Ξμφγζ θέεζ
υηζ ηδξ πήνε ηνία απμηανδζςηζηά πνυκζα βζα κα ακαννζπδεεί πάκς απυ
ημοξ ανπάνζμοξ ηαζ μηηχ επζπθέμκ βζα κα αβεζ απυ ηδκ εκδζάιεζδ.
«ΐβαίκεζξ επζηέθμοξ απ’ αοηή ηδκ ηαηδβμνία ηαζ πδβαίκεζξ ζε ηαθφηενα
ηαιπθυ», θέεζ βζα ημ βηνμοπ ηςκ ανπανίςκ. «Ώοημί μζ άκενςπμζ δεκ έπμοκ
ηακέκα ζεααζιυ βζα ημ ηαιπθυ, υπςξ ηαζ κα ΄πεζ. Αεκ ιπμνχ κα ζμο πς ηα
ακυδηα πνάβιαηα πμο ηάκμοκ, ζμο θένκμοκ δάηνοα ζηα ιάηζα. Θπμνμφκ
κα βαιήζμοκ ημ ηαιπθυ ηζ αοηυ είκαζ θνζηηυ. Ζάηζ ζακ Ζάθηα».
Ηέβε ιε Φνακηξ. Θζα αδμιάδα ανβυηενα, ζακ κήπζμ ηδκ πνχηδ
ιένα ημο ζπμθείμο, βεθμζμπμζχ ημ ηαιπθυ. Γκςνίγς υηζ δεκ λένς ηζξ
ηνζβνάιιαηεξ θέλεζξ, πμο είκαζ ηνίζζιεξ βζα κα ζημνάνεζξ ηαθά, αθθά
κμιίγς υηζ υθμζ μζ άθθμζ ηζξ λένμοκ· υηακ ημ εεςνχ ζςζηυ ηαζ παίγς ΒΡΛ*,
μ ακηίπαθυξ ιμο αιέζςξ ηάκεζ έκζηαζδ ηαζ δ θέλδ δεκ πενκάεζ. Ράκς ηα
ηνία πνχηα παζπκίδζα αθθά πενζζχγς ηα ηνία ηεθεοηαία,
ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ιζαξ πανήβμνδξ κίηδξ εκακηίμκ εκυξ ιαεδηή ημο
θοηείμο. Γζμφπζ.
Βίιαζ αηυιδ εκεμοζζαζιέκμξ. Ώβαπχ ημ ζαζπέκξ πνζκ ημκ αβχκα
ηαζ ηα πνμκυιεηνα ηαζ ηα βνάιιαηα πμο ηνμηαθίγμοκ ηαζ ηδκ έκηαζδ ημο
παζπκζδζμφ. Ξημ πάνημ δ αλζμθυβδζδ είκαζ ζηθδνυηενδ αθθά δεκ είκαζ
μνζζηζηή. Βδχ, ιζα ήηηα έπεζ ζδιαζία βζα θυβμοξ πένα απυ ηδκ αλζμπζζηία
ηαζ ηδκ απμδμπή απυ ηδκ ηθίηα ημο πάνημο. Ξημ ηέθμξ εα ηνζεχ ζηα
πανηζά ιε ιζα ααειμθμβία ηαηάηαλδξ πμο εα ιπεζ ζ’ έκακ οπμθμβζζηή ιαγί
ιε πζθζάδεξ άθθςκ, ζε ημζκή εέα. Ώοηή δ ααειμθμβία εα ιε μνίζεζ.
ΐέααζα ιαεαίκς ηάηζ εηείκδ ηδκ διένα. Μενπαηχκηαξ βζα ημκ
οπυβεζμ ιε ημκ Θαη Γηνέζπαι, μ μπμίμξ ηένδζζε ηέζζενα απυ ηα έλζ
παζπκίδζα, παναπμκζέιαζ βζα ιζα ήηηα ζε ιζα πανηίδα υπμο μ ακηίπαθυξ
ιμο ηνάαδλε ηαζ ηα έκηεηα ζζπονά βνάιιαηα – ηα δφμ ιπαθακηέν, ηα
ηέζζενα S, ηαζ ηα J, K, Q, X, Z. «Ια ιδ ζ’ αημφζς πμηέ κα ηθαρμονίγεζξ
βζαηί δεκ πήνεξ βνάιιαηα», θέεζ μ Θαη. Δ ηφπδ, ακ ηεθζηά οπάνπεζ, είκαζ
ιένμξ ημο παζπκζδζμφ· άθθεξ θμνέξ ηδκ έπεζξ, άθθεξ υπζ. Ομ κα ακδζοπείξ βζ’
αοηή δεκ ζε ηάκεζ ηαθφηενμ παίηηδ. Ζαζ ημ κα παναπμκζέζαζ βζ’ αοηή δεκ
ζε ηάκεζ ζμαανυηενμ παίηηδ.
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Ομ ηαλίδζ ημφημ εα πάνεζ ηαζνυ. Ηίβεξ αδμιάδεξ ιεηά, δ
εκανηηήνζα ααειμθμβία ιμο θεάκεζ ιε ζιέζθ απυ ηδκ Βεκζηή Έκςζδ
Ξηναιπθ. Ξ’ έκακ πίκαηα οπάνπμοκ υθμζ μζ παίηηεξ ημο ημονκμοά ιε ηδ
ζεζνά ηαηάηαλδξ ηαζ ακά ηαηδβμνία. άπκς αζαζηζηά ημ θφθθμ βζα ηα
απμηεθέζιαηα ηδξ ηαηδβμνίαξ 3. Ξανχκς ηδκ πνχηδ ζηήθδ χζπμο κα ανς
η’ υκμιά ιμο. Ια ’ημ, ζηδ δέηαηδ έηηδ εέζδ απυ ηζξ είημζζ μηηχ. Ζάης απυ
ηδκ επζηεθαθίδα «παθζά ααειμθμβία ηαηάηαλδξ» έπεζ έκα ιδδεκζηυ. Θεηά
ένπμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα αβχκα ιε αβχκα. Θεηά μζ ζοκμθζηέξ κίηεξ.
Οέθμξ, ζηδ ζηήθδ ζημ άηνμ δελζυ: «Ιέα ααειμθμβία ηαηάηαλδξ». Ζζκχ ημ
δάπηοθυ ιμο ηαηά πθάημξ ηδξ ζεθίδαξ ηαζ ημ αθέπς: 761.
Ομ Ξηναιπθ δεκ ιμζάγεζ ιε ηακέκα άθθμ πκεοιαηζηυ επζηναπέγζμ
παζπκίδζ, βζα έκα θυβμ: ακήηεζ ζε ηάπμζμκ. Ομ ζηάηζ ηαζ ημ ηάαθζ, ηα μπμία
παίγμκηαζ ηαζ ιεθεηχκηαζ βζα αζχκεξ, είκαζ ιδ ζδζυηηδηα. Λπμζμζδήπμηε
ιπμνεί κα θηζάλεζ έκα ακηίβναθυ ημοξ, δζαεέημοκ ηάπμζμο είδμοξ
εεςνδηζηή αβκυηδηα, ζακ κα ηθδνμκμιήεδηακ ζημ ακενχπζκμ είδμξ απυ
ημοξ εεμφξ βζα ακάθοζδ ηαζ βζα ζφβποζδ.
Ππάνπμοκ πάκς απυ δομ κημογίκεξ δμλαζίεξ βζα ηδκ επζκυδζδ ημο
ζηαηζμφ, απυ ηδκ παηνμηημκία έςξ ημκ πυθειμ, ηδκ ροπαβςβία ημο
πμθέιμο, ημ δζακμδηζηυ ιυπεμ, ηδ mater dolorosa, ηδ ιδηένα πμο
ιμζνμθμβεί. Ξε πμθθέξ ζζημνίεξ ημ ζηάηζ ζοκδέεηαζ ιε ημ ηάαθζ, ημ μπμίμ
επζκμήεδηε κςνίηενα, πζεακυκ ςξ παναθοάδα ημο ζκδζημφ παζπκζδζμφ
παηζίζζ1. Ξηδκ ανπαία εθίη, ηδ ιάπδ ακάιεζα ζηδ κμδιμζφκδ (ζηάηζ) ηαζ ηδ
ζοβηονία (ηάαθζ) ηδκ ηένδζζε ημ ζηάηζ. Ξφιθςκα ι’ έκακ ιμοζμοθιάκμ
ιεθεηδηή, ημ ηάαθζ έπεζ κα ηάκεζ ελ’ μθμηθήνμο ιε ηδ ιμίνα. «Λ παίηηδξ»,
έβναθε, «υηακ δ ζοβηονία είκαζ εοκμσηή, δζαζθαθίγεζ αοηυ πμο εέθεζ· υιςξ
μ εκ εβνδβυνζεζ ηαζ ζοκεηυξ δεκ ιπμνεί κα επζηφπεζ κα ηενδίζεζ αοηυ πμο δ
ηαθή ηφπδ έδςζε ζημκ άθθμκ». Θεηά ηδκ επζκυδζή ημο, ημ ζηάηζ
παναβηχκζζε ημ ηάαθζ ςξ ημ ηαη’ ελμπήκ παζπκίδζ ηςκ ααζζθζάδςκ δζυηζ «ζε
αοηυ ημ παζπκίδζ δ δελζυηδηα πάκηα ηενδίγεζ ηδκ άβκμζα».
Ομ Ξηναιπθ δεκ έπεζ νμιακηζηή ή ιοεζηή ζζημνία. Ομ παζπκίδζ
επζκμήεδηε απυ έκακ άκενβμ, κεανυ Ιεμτμνηέγμ ανπζηέηημκα πμο
μκμιαγυηακ Άθθνεκη Θμζζέν Θπαηξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ιεζμπμθέιμο.
Δ ζοβηονία ήηακ ηαηάθθδθδ. Έκα ηαζκμφνζμ παζπκίδζ ζηακυηδηαξ ηαζ
ηφπδξ, πίζηερε μ Θπαηξ, εα ήηακ ηαθμδεπμφιεκδ δζαζηέδαζδ βζα ημοξ
1

Ιλδηθφ επηηξαπέδην παηρλίδη, κε ζηαπξνεηδέο ηακπιφ, ηνπ 4 νπ αηψλα π.Υ ηνπιάρηζηνλ.
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ηαηαπζεζιέκμοξ απυ ηδκ ηαημηοπία Ώιενζηακμφξ, ζακ ημκ ίδζμ.
Μεζναιαηίζηδηε ιε ημ παζπκίδζ βζα πνυκζα αθθά πμηέ δεκ ιπυνεζε κα
ηεκηνίζεζ ημ εκδζαθένμκ ηςκ εηαζνζχκ παζπκζδζχκ. Οεθζηά, μ Θπαηξ έηακε
ιζα ζοιθςκία ιε έκακ θζθυδμλμ επζπεζνδιαηία, ημκ Ογέζιξ Θπνμοκυ. Λ
Θπνμοκυ έθηζαπκε ηα ζεη ζε ιζα ιζηνή αζμηεπκία ζηδκ φπαζενμ ημο
Ζμκέηηζηαη, αθθά υηακ ημ Ξηναιπθ απμβεζχεδηε ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ
ημο ’50, ιεηααίααζε ηδκ παναβςβή ηαζ ημ ιάνηεηζκβη ζηδκ εηαζνία Selchow
& Righter. Ομ παζπκίδζ πέναζε ζηδκ ηαημπή αοηήξ ηδξ εηαζνίαξ
μθμηθδνςηζηά υηακ μ Θπνμοκυ απμθάζζζε κα ζοκηαλζμδμηδεεί είημζζ
πνυκζα ανβυηενα. Ομ Ξηναιπθ πέναζε ζηδκ Coleco Industries ζηα ιέζα ηδξ
δεηαεηίαξ ημο ’80, υηακ δ Selchow & Righter πνεςηυπδζε. Δ Hasbro ημ
απέηηδζε ιεηά απυ δίηδ, υηακ δ Coleco πνεμηυπδζε ιε ηδ ζεζνά ηδξ, θίβα
πνυκζα ιεηά.
Ζαιζά ιεζαζςκζηή ίκηνζβηα ή αανφβδμοπδ θζθμζμθία. Θυκμ ιζα
αιενζηακζηή επζπεζνδιαηζηή ζζημνία ημο εζημζημφ αζχκα. Ομ Ξηναιπθ υιςξ
δεκ είκαζ μφηε Ιαοιαπία μφηε Θμκυπμθζ. Δ θίζηα ηδξ ααειμθμβίαξ
ηαηάηαλδξ ηδξ Βεκζηήξ Έκςζδξ Ξηναιπθ πενζέπεζ ηα μκυιαηα πενίπμο
επηά πζθζάδςκ εκενβχκ ή πνχδκ παζηηχκ ημονκμοά, απ’ ημοξ μπμίμοξ δφμ
πζθζάδεξ ηνζαηυζζμζ έπμοκ παίλεζ ζε ημονκμοά ημ ηεθεοηαίμ έημξ. Ίζςξ κα
ιδκ αημφβμκηαζ πμθθμί, εζδζηά ακ βίκεζ ζφβηνζζδ ιε ηδ Ξηαηζζηζηή
Λιμζπμκδία ηςκ ΔΜΏ πμο έπεζ μβδυκηα πζθζάδεξ ιέθδ, υιςξ βνήβμνα
ζοκακηχ αθμζζςιέκμοξ παίηηεξ ημο Ξηναιπθ πμο επζιέκμοκ πςξ ιε
πενζζζυηενα πνήιαηα, ηαθφηενδ μνβάκςζδ ή ι’ έκα θελζηυ πμο δεκ εα
ζοιπενζθάιαακε ηυζεξ απανπαζςιέκεξ ηαζ πενίενβεξ θέλεζξ, μζ ζεζνέξ ηςκ
ανπανίςκ εα ήηακ πμθφ πενζζζυηενεξ. Βκ πάζδ πενζπηχζεζ, οπάνπεζ πζμ
πμθφξ ηυζιμξ απ’ αοηυκ πμο ιαγεφεηαζ επίζδια βζα κα παίλεζ μπμζμδήπμηε
άθθμ ζοζηεοαζιέκμ επζηναπέγζμ παζπκίδζ, ηαζ επζπθέμκ πμθφ πενζζζυηενμξ
ζε ζπέζδ ιε ηα άθθα πκεοιαηζηά παζπκίδζα εηηυξ απυ ημ πυηεν, ημ ιπνζηγ
ηαζ ημ ζηάηζ.
Μμηέ δεκ ήιμοκ ζμαανυξ παίηηδξ –πμηέ δεκ πήβα ζε ηάπμζμκ
υιζθμ, μφηε έπαζγα ζηδ ζπμθζηή μιάδα ζηαηζμφ, μφηε δζάααζα ηακέκα
αζαθίμ ηαηηζηήξ– αθθά ρεοημηαηαβζκυιμοκ ιε ηα ηθαζζηά. Θαγί ιε
εηαημιιφνζα άθθμοξ Ώιενζηακμφξ, παναημθμφεδζα ημκ αβχκα ζηαηζμφ
ιεηαλφ ημο Θπυιπζ Φίζεν ηαζ Θπυνζξ Ξπάζηζ ζηδκ ηδθευναζδ, ημ 1972.
Θπμνχ αηυιδ κ’ ακαζφνς απυ ηδ ικήιδ ιμο ηα ηενάζηζα πανημκέκζα
πζυκζα πμο μ ζπμθζαζηήξ Ξέθιπζ Ηάζιακ ημπμεεημφζε ζημ βζβακηζαίμ
ηαιπθυ ιεηά απυ ηάεε ηίκδζδ, ζ’ αοηυ ημ ιαηξ ακάιεζα ζε δφμ
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εηηεκηνζημφξ πμο ακηζπνμζχπεοακ ημκ ηαπζηαθζζιυ ηαζ ημκ ημιιμοκζζιυ.
Λ Ηάιπνμξ ηζ εβχ ηαηαβνάθαιε ηζξ ηζκήζεζξ ζε ηαιπθυ ζημ ηαεζζηζηυ ιαξ,
ηαζ βζα ιζα πενίμδμ παίγαιε. Ήιμοκ εκκζά, ήηακ δεηαεπηά. Μμηέ δεκ
ηένδζζα παζπκίδζ. Ομ πνυαθδιά ιμο ήηακ υηζ πμηέ δεκ ιπμνμφζα κα «δς ημ
ηαιπθυ», κα μναιαηζζεχ ηζξ επυιεκεξ ηζκήζεζξ ημο παζπκζδζμφ ηαζ κα έπς
ζοκμθζηή εζηυκα ηδξ ζπέζδξ ηςκ πζμκζχκ ζημ πχνμ. Ξημ ηάαθζ υιςξ ηα
ηαηάθενκα. Οα ηαθμηαίνζα ζηδ Ρίμ, υπμο βεκκήεδηε μ παηέναξ ιμο,
πενκμφζακ ιε αηέθεζςηεξ πανηίδεξ ζε ηνία δζαθμνεηζηά παζπκίδζα – πυνηεξ,
πθαηςηυ ηαζ θεφβα. Θοιάιαζ κα ηάεμιαζ ζημ ηαθεκείμ ζηδκ πθαηεία ημο
πνμβμκζημφ πςνζμφ, κα ηνχς βθοηά ηαζ κα κζηχ κηυπζμοξ ελήκηα πνυκζα
ιεβαθφηενμφξ ιμο. Μμηέ δεκ ακέθοζα ηα ιαεδιαηζηά ηαζ ηζξ πζεακυηδηεξ.
Ώπθχξ είπα πζάζεζ ημ παζπκίδζ δζαζζεδηζηά. Έπαζγα ηαζ ηένδζγα.
Μαναηδνχκηαξ ημοξ παίηηεξ ζημ Μάνημ ηαζ ημ παβηυζιζμ
πνςηάεθδια ηαζ παίγμκηαξ ηχνα ζε ημονκμοά, έιαεα πςξ ημ Ξηναιπθ
πνυζθενε ηάπμζα απυ ηα ηαθφηενα ζημζπεία ηςκ άθθςκ δφμ παζπκζδζχκ.
Ομ ζηάηζ έπεζ έκακ ηαηάθμβμ ιε εηαημκηάδεξ ζηάκηαν ζεζνέξ ηζκήζεςκ πμο
πνέπεζ κ’ απμικδιμκεοεμφκ· ημ Ξηναιπθ έπεζ ηζξ θέλεζξ. Ομ ζηάηζ έπεζ ηα 64
εκαθθαζζυιεκα ιαφνα ηαζ άζπνα ηεηναβςκίδζα· ημ Ξηναιπθ έπεζ ηα 225
πμθφπνςια ηεηναβςκίδζά ημο. Ομ ηάαθζ έπεζ ημ νίλζιμ ηςκ γανζχκ· ημ
Ξηναιπθ έπεζ ημ ηνάαδβια ηςκ βναιιάηςκ. θα αοηά ιμζνάγμκηαζ έκα
ηνίζζιμ ζδιείμ ηδξ μπηζηήξ ηδξ εεςνίαξ ηςκ παζπκζδζχκ: κα ιάπεζαζ βζα
ημκ έθεβπμ εκυξ ηαιπθυ ζηδκ πνμζπάεεζα κα οπμηάλεζξ ημκ ακηίπαθμ.
Αεκ έπς ζδέα αέααζα πυζμ επίπμκδ ιπμνεί κα’ καζ αοηή δ ιάπδ.
Μαίγς ηαζ λακαπαίγς ζημ Θπέαενθζ, πάκς ηαζ λακαπάκς. Γζα κα αβς
επζηέθμοξ απ’ αοηή ηδκ ηαηδβμνία ηαζ κα πάς ζε ηαθφηενα ηαιπθυ, υπςξ
ηυζμ δζαηνζηζηά ιε ζοιαμφθερε δ Ξμφγζ, πνεζάγεηαζ δμοθεζά. Θα πνέπεζ κα
ιεθεηήζς πζθζάδεξ θέλεζξ, κα ιάες ααζζηέξ ηεπκζηέξ υπςξ δ ελζζμννυπδζδ
ηςκ βναιιάηςκ (δ ζοκηήνδζδ οβζμφξ ζζμννμπίαξ ιεηαλφ θςκδέκηςκ ηαζ
ζοιθχκςκ) ηαζ δ δζαπείνζζδ ηςκ βναιιάηςκ (κα βκςνίγεζξ πμζα βνάιιαηα
κ’ απμιαηνφκεζξ ηαζ πμζα κα ηναηήζεζξ), ηαζ κα ηαηακμήζς ηδ ζηναηδβζηή.
Θε θίβα θυβζα, εα πνέπεζ κα πάνς ημ παζπκίδζ ζηα ζμαανά. Ζαζ εκχ ήιμοκ
πάκηα επανηήξ ζηζξ πενζζζυηενεξ εκαζπμθήζεζξ πμο ααζίγμκηαζ ζηδ
δελζυηδηα –απυ ημ κα παίγς πμδυζθαζνμ ηαζ ηθανζκέημ ςξ ημ κα θφκς
ζηαονυθελα ζημοξ Ιζμφ Γζμνη Οάζιξ– πμηέ δεκ ήιμοκ ελαίνεημξ ή
ελαζνεηζηά αθζενςιέκμξ ζε ηάηζ. Πζηενχ ζε εζςηενζηή ηαεμδήβδζδ ηαζ δεκ
δζαεέης έκζηζηημ ημο θμκζά· εκχ ιμο ανέζεζ μ ακηαβςκζζιυξ, ζοκήεςξ
πενζιέκς κα πάζς.
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Ώηυιδ, υ,ηζ έθεζπε ζημ ζηάηζ ή ηαζ ζε άθθεξ εκαζπμθήζεζξ υηακ
ήιμοκ παζδί, ζηέθημιαζ, ιπμνεί κα παναπεεί ιαγζηά υηακ είιαζ εκήθζηαξ.
Ομ επίηηδημ ζοζηαηζηυ ηδξ δελζυηδηαξ ημο παζπκζδζμφ, δ εηιάεδζδ ηςκ
θέλεςκ, εα πνέπεζ κα είκαζ πακεφημθδ, θακηάγμιαζ, δζυηζ ήδδ αβαπχ ηδ
βθχζζα· ηαζ ημ ζοζηαηζηυ ηδξ ηφπδξ, δ εθπίδα κα ηνααήλεζξ επηά ιαβζηά
βνάιιαηα απυ ημ ζαημφθζ, είκαζ εη θφζεςξ δεθεαζηζηυ. Ξημ Ξηναιπθ,
υπςξ ζημ πυηεν, ιπμνείξ κα ιπθμθάνεζξ, ηζ αοηυ είκαζ ηαηηζηή πμο ανίζης
επίζδξ εθηοζηζηή. Θζα Ζονζαηή απυβεοια παίγς ήζοπα SPENDFUL* βζα
κα πενάζεζ, εκακηίμκ εκυξ άθθμο πνςηάνδ ζημ ηθαιπ ηαζ ιακηεφς ζςζηά
υηζ ημ TRIAGED είκαζ αθδεζκή θέλδ. «Ζαθυ εφνδια. Ώοηή δ θέλδ
πνμζηέεδηε ζηδκ ηεθεοηαία ακαεεχνδζδ ημο θελζημφ», ιμο θέεζ μ Νμκ
Οίηενη πμο ηένδζζε ημ εεκζηυ πνςηάεθδια ημ 1985. Ξημ Ξηναιπθ ιπμνεί κα
είζαζ ηοπενυξ: παναθίβμ κα κζηήζς ημκ Νμκ ζ’ αοηυ ημ παζπκίδζ, ηαζ ηδκ
ίδζα ιένα παναθίβμ κα κζηήζς ιζα άθθδ ηέςξ πνςηαεθήηνζα, ηδ Νίηα Ιμν,
πμο είπε επζηναηήζεζ ζημ πνςηάεθδια ημο 1987.
Άθθδ ιζα πνυηθδζδ: Ομ 761 ιε ηάκεζ πενίπμο δζζπζθζμζηυ ζημοξ
δφμ πζθζάδεξ ηνζαηυζζμοξ εκενβμφξ παίηηεξ. Ξίβμονα ιπμνχ κα είιαζ
ηαθφηενμξ απ’ αοηυ.
Ξε ιζα άπνςιδ αίεμοζα ζοκεδνίςκ λεκμδμπείμο, ιυθζξ έλς απυ
ημκ αοημηζκδηυδνμιμ 84 ζημ Ιηάκιπενζ ημο Ζμκέηηζηαη, αιέζςξ ιεηά ηα
ιεζάκοπηα, μ Γ. Β. Ογυεθ δείπκεζ ζημκ Θάνθμκ Ρζθ ιζα ανιαεζά
θςημβναθίεξ απυ ημ πνυζθαημ ηαλίδζ ημο ζηδ Θπακβηυη, υπμο πήνε ηδκ
πνχηδ εέζδ ηαζ 5.000$ (ζημ ημπζηυ κυιζζια) ζ’ έκα ιεβάθμ δζεεκέξ
ημονκμοά Ξηναιπθ. Ομ Ξηναιπθ είκαζ δδιμθζθέξ ζηδ κμηζμακαημθζηή Ώζία,
αηυιδ ηαζ ζε ηυζιμ βζα ημκ μπμίμ ηα αββθζηά είκαζ δεφηενδ βθχζζα, ιεηά
ηα Οάζ ή ηα Οάβηαθμβη, ηαζ ηα πνδιαηζηά ανααεία είκαζ πζμ βεκκαζυδςνα
απ’ υηζ ζηζξ Δ.Μ.Ώ., έηζζ μ Ογυεθ ηαλζδεφεζ. Θεηά απυ ηδκ πνυζθαηδ κίηδ
ημο ζημ παβηυζιζμ πνςηάεθδια, μ Ογυεθ είκαζ ακεααζιέκμξ. Ώοημί μζ ηνεζξ
ιήκεξ ήηακ μζ πζμ επμζημδμιδηζημί ηδξ γςήξ ημο ηαζ πανά ηδ ιμκυημκδ
εθίρδ ημο, μ Ογυεθ απμθαιαάκεζ ηδκ επζηοπία. Βδχ είκαζ μ Ογυεθ ιε ημκ
δζεοεοκηή ημο ημονκμοά ζηδκ Οασθάκδδ. Βδχ ιε ιζα βοκαίηα πμο παίγεζ
έκα έβπμνδμ ζακ ηζίηεν1 ζηδ νεζερζυκ. Βδχ ζημ ααζζθζηυ παθάηζ. Βδχ
λαπθςιέκμξ ζημ ηνεαάηζ ημο λεκμδμπείμο ημο ζηδκ Θπακβηυη ιεηά ηδκ
ηεθεηή απμκμιήξ ιε ζημίαεξ ιπαη2 βφνς ημο. Ζαεχξ μ Ογυεθ δείπκεζ ηζξ
1
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θςημβναθίεξ ζημκ Θάνθμκ, πνμζέπς υηζ θμνάεζ ηδκ ηανθίηζα απυ ημ
ημονκμοά ζηδκ Οασθάκδδ δ μπμία θένεζ ημ θμβυηοπμ ηάπμζμο πμνδβμφ,
ιζαξ εηαζνείαξ ημηυπμοθςκ ιε ημ υκμια Θπνακηξ.
Λ Θάνθμκ ημζηάεζ εοβεκζηά ηζξ θςημβναθίεξ, έπεζηα δ ζογήηδζδ
βονίγεζ ζημ επζηείιεκμ ημονκμοά, ημ πνςηάεθδια Ώκαημθζηχκ Μμθζηεζχκ
πμο ανπίγεζ ηδκ επυιεκδ ιένα. «Θα ζε πεηάλς έλς απυ αφνζμ ημ πνςί», θέεζ
μ Θάνθμκ. Μαίγεζ ιε ημκ Ογυεθ, πνχημ αβχκα. Ζάπμζμξ ζπμθζάγεζ ημκ
ηνυπμ πμο ιζθάεζ μ Θάνθμκ. «Γμοάη; 1» θέεζ μ Θάνθμκ, ηνχβμκηαξ ημ ηαο.
«θμζ ιζθάιε ηα αββθζηά ηδξ ααζίθζζζαξ;»
Βίκαζ ημ πνχημ ιμο ιεβάθμ ημονκμοά. Οέζζενζξ ηαηδβμνίεξ.
Βηαηυκ πεκήκηα παίηηεξ. Οέζζενζξ ιένεξ ηαζ είημζζ αβχκεξ Ξηναιπθ.
Μαίηηεξ παζνεηζμφκηαζ ζακ παθζυθζθμζ ηαεχξ ηνζβονκμφκ ζημ πμθ ημο
λεκμδμπείμο, ημοααθχκηαξ πμθθέξ απμζηεοέξ βζα έκα ηνζήιενμ ηαλίδζ.
Βλεηάγμοκ ιε πνμζμπή ηζξ ηζάκηεξ ιε ηα δςνάηζα πμο έπεζ εημζιάζεζ δ
ημπζηή επζηνμπή. άπκμοκ άηαηηα ηα δςιάηζά ημοξ. Γδημφκ απίεακα
πνάβιαηα απυ ημ πνμζςπζηυ ημο λεκμδμπείμο. Θε θίβα θυβζα, είκαζ
ηοπζημί αιενζηακμί πεθάηεξ λεκμδμπείμο πμο ηναημφκ ηάεε θμβήξ ηαιπθυ
ημο Ξηναιπθ –αανζά λφθζκα, οπεν-εθαθνά πθαζηζηά ιε πενζζηνεθυιεκμ
δίζημ, ηαιπθυ δζαημζιδιέκα ιε γςβναθζέξ ή μκυιαηα ή ζήιαηα μιάδςκ,
ηάπμζα εαιιέκα ζε αηνζαέξ εήηεξ ηνμοζηχκ βζα κα ιδκ ζπάγμοκ ηαζ
θεείνμκηαζ– ρδθζαηά πνμκυιεηνα ηςκ 150$, πμθφπνςια πθαζηζηά
Μνμηάζθξ2 ηαζ ιαβκδηζζιέκεξ βναιιαημπζάζηνεξ βζα κα ηαεανίγμοκ ημ
ηαιπθυ ηαζ ηζάκηεξ-δίπηοα ηαηεοεείακ απυ ημ Θάνεα Ξηζμφανη 3 βζα κ’
αδεζάγμοκ ηα βειάηα βνάιιαηα ηαιπθυ.
Λζ παίηηεξ θμνμφκ ηανθίηζεξ ιε η’ υκμιά ημοξ βναιιέκμ ιε λφθζκα
βνάιιαηα ημο Ξηναιπθ ηαζ ιπθμφγεξ ιε ζθυβηακ υπςξ «ΛΕ ΜΏΕΖΟΒΞ
ΟΛΠ ΞΖΝΏΘΜΗ ΟΛ ΖΏΙΛΠΙ ΜΏΙΣ ΞΟΏ ΓΝΏΘΘΏΟΏ». Έκαξ ρδθυξ
αδφκαημξ παίηηδξ ιε ιπθε εθεηηνίη πακηεθυκζ πμο ημ ημνδυκζ ημο είκαζ
δειέκμ πάκς απυ ημκ αθαθυ ημο ηαζ πμθφπνςιμ ααιιέκμ θακεθάηζ ιε
θενιμοάν, ιεηαθένεζ ζηδκ αίεμοζα ηςκ αβχκςκ έκα βμοζηυγζημ λφθζκμ
ηαιπθυ υπςξ εα ημ ηναημφζε έκα βηανζυκζ, ιε δφμ ζεη βναιιάηςκ
ααθιέκα ζηα ηεηναβςκίδζα. Βφπμιαζ ζηα ηνοθά κα ζημκηάρεζ, ιυκμ ηαζ
ιυκμ βζα κα δς ιε ηζ ιμζάγμοκ δζαηυζζα ζπηάιεκα πθαηίδζα.
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Δ ααειμθμβία ηαηάηαλήξ ιμο είκαζ ηχνα 779. Έκα ιήκα πνζκ,
έπαζλα ζ’ έκα ιμκμήιενμ ημονκμοά ζ’ έκα θεδκυ λεκμδμπείμ δίπθα ζηδκ
έλμδμ 48 ημο αοημηζκδηυδνμιμο ημο Ημκβη Άζθακη. Ξηδ παιδθυηενδ
ηαηδβμνία, έηακα επίδμζδ 4-3, ζοιπενζθαιαακμιέκδξ ιζαξ ήηηαξ απυ έκακ
δεηαηεηνάπνμκμ ημκ μπμίμ μζ ζημνβζημί βμκείξ ημο ζηήνζγακ ροπμθμβζηά
ακάιεζα ζημοξ αβχκεξ θεξ ηζ ήηακ ακήθζημξ δεμπμζυξ ζε μκηζζζυκ. Ξημ
Θπέαενθζ δεκ ιπμνχ κα ζηαονχζς παζπκίδζ, εηηυξ ηζ ακ είκαζ εκακηίμκ
κευηενμο πνςημειθακζγυιεκμο απυ ιέκα. Ράκς έλζ ζηδ ζεζνά απυ ηδκ
Ιηασάκ ημο πάνημο. ΐθέπς ιία παίηηνζα κα ηαεανίγεζ η’ αοηζά ηδξ ιε ημ
δάπηοθμ ηαζ ιεηά κα ημ ζημοπίγεζ ζημ πακηεθυκζ ηδξ. Έκαξ θακενά
κανημθδπηζηυξ ημζιάηαζ εκχ παίγμοιε· ημκ ηθςηζάς ηάης απυ ημ ηναπέγζ
υηακ ένπεηαζ δ ζεζνά ημο. Μαναημθμοεχ ημκ Γ. Β. Ογυεθ ηαζ ημκ Νμκ κα
παίγμοκ ζε ηάηζ πμο θαίκεηαζ ζακ λέκδ βθχζζα, υηακ ακαηαθφπης υηζ
ηαηά ηάπμζμκ ηνυπμ είκαζ : SOWPODS, μ ζοκδοαζιυξ ηςκ θελζηχκ
ΐυνεζαξ Ώιενζηήξ ηαζ ΐνεηακίαξ.
Λ υιζθμξ ηαζ ηα ιμκμήιενα ημονκμοά ιμζάγμοκ ζακ ακμζλζάηζηδ
πνμπυκδζδ. Ομ ημονκμοά ημο Ιηάκιπενζ είκαζ δ πνειζένα. Βίιαζ ζηδκ
ηαηδβμνία 4 πμο θαίκεηαζ κα απανηίγεηαζ απυ κεμθενιέκμοξ ζακ ηζ ειέκα
ηαζ βαθαγμιάθθεξ ηονίεξ πμο ακαηαηεφμοκ βνάιιαηα απυ ηδκ επμπή ημο
πνμέδνμο Ονμφιακ. Ηίβα πνάβιαηα ζημ Ξηναιπθ είκαζ πζμ ηαπεζκςηζηά
απυ ημ κα πάζεζξ απυ ιζα δθζηζςιέκδ βαθαγμιάθθα.
Ήνεα ιε ημ αοημηίκδημ απυ ηδ Ιέα Πυνηδ ιαγί ιε ημκ Θαη
Γηνέζπαι (δ ααειμθμβία ημο μπμίμο είκαζ 1942). Λ Θαη ακάθςζε ημ
πενζζζυηενμ απυ ηζξ δφμ χνεξ ημο ηαλζδζμφ ιε ιζα δοζκυδηδ ζζημνία
ζπεηζηά ιε ιζα ιπανβμφιακ ζημ ημθεβζαηυ ιπαν ημο Γηνίκμοζηξ ΐίθαηγ,
υπμο ζοπκάγεζ, ιε ηδκ μπμία έαβαζκε ηαζ ζοκέπζζε κα επζιέκεζ αηυιδ ηζ
υηακ δ ζπέζδ ημοξ ηεθείςζε. Αοζημθεουιμοκ κα ημκ παναημθμοεήζς· μ
Θαη ιπμνεί κα πθαηεζάγεζ, παφμκηαξ ιυκμ βζα κ’ ακαζάκεζ. Δ
αιοκηζηυηδηα υιςξ ηαζ δ ακαζθάθεζα, πμο ήηακ μθμθάκενεξ ζηδκ ζζημνία,
ιε έηακακ κα ακανςηδεχ.
Λ Θαη ακαηνάθδηε ζηδκ Εκδζακάπμθδ. Δ ιδηένα ημο είκαζ
δζηδβυνμξ, μ παηέναξ ημο δεμπμζυξ πμο πνμβναιιάηζγε ημιπζμφηεν.
Ρχνζζακ υηακ μ Θαη ήηακ ζηδκ έαδμιδ ηάλδ, ιμζνάγμκηαξ ηδκ ηδδειμκία.
Λ Θαη δεκ ήηακ ιέζα ζηα ζπμν ή ζηα ιαεήιαηα ημο ζπμθείμο. Βίπε ηάκα
δομ ζηεκμφξ θίθμοξ αθθά ήηακ ηονίςξ εζςζηνεθήξ ηαζ ακηζημζκςκζηυξ.
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Μάκηςξ έδεζπκε εκδζαθένμκ βζα ημ ζπμθζηυ ημοίγ-ιπυμοθ1. «Θμο άνεζακ
πμθφ μζ ενςηήζεζξ ικήιδξ ηαζ βζα αζήιακηα εέιαηα», θέεζ ηαζ πνμζεέηεζ.
«ιμο ηδ αίδςζε εκηεθχξ». πςξ ημ θέεζ μ Θαη, έθηζαλε ηδκ μιάδα ημο
ημοίγ-ιπυμοθ ζηδκ έκαηδ ηάλδ ηαζ ήηακ ανπδβυξ ηδξ, υιςξ ηα ιαηξ
ιεηαδίδμκηακ απυ ηδκ ηδθευναζδ ηαζ μ πνμπμκδηήξ ημο είπε υηζ ήηακ πμθφ
ακχνζιμξ βζα κα αβεζ ζηδκ μευκδ. «Ιμιίγς αοηυ ήηακ δ ανπή ηδξ
πναβιαηζηήξ πίηναξ», θέεζ μ Θαη. Ομκ επυιεκμ πνυκμ λακάθηζαλε ηδκ
μιάδα, ηνίεδηε υιςξ αηαδδιασηά αηαηάθθδθδ. Ώπυ ηυηε ηαζ ιεηά, ζπεδυκ
ζηαιάηδζε κα παναημθμοεεί ηα ιαεήιαηα. «ηακ ακηζθήθεδηα υηζ δεκ
έπνεπε κα πδβαίκς ζπμθείμ, απθχξ ζηαιάηδζα κα πδβαίκς». Ζμζιυηακ
πμθφ, έηνςβε ζκαη, έαθεπε ηδθευναζδ.
Ομο άνεζε πναβιαηζηά δ ηςιςδία· ηεζζάνςκ πνμκχκ ιζιμφκηακ
έκα ζηεηξ ημο Γμφκηζ Άθεκ ζπεηζηά ιε ιία άθηδ 2. ηακ απμαθήεδηε απυ ημ
θφηεζμ, άνπζζε κα ηάκεζ ηςιςδία. Ξφκημια ιεηαηυιζζε ζημ Θπυζημκ υπμο
πήβαζκε ζε παναζηάζεζξ ακμζηημφ ιζηνμθχκμο 3 ηαζ έπαζγε Ξηναιπθ ιε ηδ
θίθδ ημο, επίζδξ ηςιζηυ. Ώκ ηαζ δεκ εκδζαθένεδηε πμηέ πμθφ βζα ημ
παζπκίδζ ηαεχξ ιεβάθςκε, ηυηε, ζηα εζημζζπέκηε πενίπμο, έπεζζε ημκ εαοηυ
ημο κα ράλεζ ημ OSPD βζα ηζξ δζβνάιιαηεξ θέλεζξ. Θεηά απυ πενίπμο έκα
πνυκμ πμο έπαζγε ζημ ζπίηζ, ακαηάθορε έκακ ημπζηυ υιζθμ ηζ έκα ιήκα
ανβυηενα, ηδκ άκμζλδ ημο 1991, πήβε ζ’ έκα ημονκμοά ζημ Λουθηπαι,
πνμάζηζμ ημο Θπυζημκ. Ξοκέααζκε κα είκαζ έκα απυ ηα ημονκμοά-ηθεζδζά
ημο ηοηθχιαημξ ημο Ξηναιπθ ιε ιζα «εζδζηή» ηαηδβμνία ημνοθαίςκ
παζηηχκ. Λ Θαη, παίγμκηαξ ζηδκ ηαηδβμνία ανπανίςκ, πενζθενυηακ ζημοξ
πχνμοξ ηδξ πνχηδξ ηαηδβμνίαξ ζημ πίζς ιένμξ ηδξ αίεμοζαξ δελζχζεςκ
ημο λεκμδμπείμο.
«Οα ηαιπθυ ημοξ θαίκμκηακ δζαθμνεηζηά απυ αοηά ηςκ ανπάνζςκ,
υπμο ηα βνάιιαηα ζηνζιχπκμκηακ ηαζ έηεζκακ πνμξ ηδ ιζα βςκία», θέεζ.
«Οα δζηά ημοξ είπακ ζπήια ζζημφ ανάπκδξ ιε ηαηεφεοκζδ πνμξ ηζξ άηνεξ.
Ζάπμζμξ έπαζλε ANTEFIXA ζ’ έκα Ώ ηαζ μ άθθμξ απάκηδζε ιε ημ ζηναιπθ
ATROPINE. Θε έζηεζθακ. Ώοηυ ήηακ ημ ζδιείμ ηαιπήξ. Βίπα, «εέθς κα
βίκς πναβιαηζηά ηαθυξ ζ’ αοηυ ημ παζπκίδζ».

1

Παηρλίδη εξσηαπνθξίζεσλ-γλψζεσλ πνπ παίδεηαη ζε ζρνιεία θαη παλεπηζηήκηα.
Δίδνο ειαθηνχ.
3
Κσκηθέο παξαζηάζεηο ζηηο νπνίεο ζπκκεηέρεη θαη ην θνηλφ
2
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Λ Θαη άνπζζε κα αθζενχκεηαζ. Έπαζγε δθεηηνμκζηυ Ξηναιπθ πμο
θεβυηακ Θάζηεν Θυκηζ. Ομκ έπαζνκε μ φπκμξ ζημ δζάααζια ημο θελζημφ.
«Οίπμηα ιαβζηυ», θέεζ.
Ζάηζ υιςξ έηακε ηθζη. Ξε έλζ ιήκεξ, δ ααειμθμβία ημο πέηαλε απυ
ηα 1170 ζε πάκς απυ 1700, ηαζ έλζ ιήκεξ ιεηά απ’ αοηυ, ζημ Λουθηπαι ημ
1992, ηενιάηζζε ηέηανημξ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ ελπέν, αιέζςξ ηάης απυ
ηδκ πνχηδ. Ομ επυιεκμ ηαθμηαίνζ ζημ εεκζηυ πνςηάεθδια ηδξ Ώηθάκηα, μ
Θαη έηακε 12 κίηεξ –15 ήηηεξ ηαζ ηαηεηάβδ 114μξ ζε ζφκμθμ 176 παζηηχκ,
αθθά δ δζαθμνά ζηα ζημν ημο ήηακ έκα εκηοπςζζαηυ +891, δέηαημ πέιπημ
ζημοξ αβχκεξ. Ξ’ έκακ αβχκα ιάθζζηα ηένδζζε ημκ παβηυζιζμ πνςηαεθδηή
πμο οπεναζπζγυηακ ημκ ηίηθμ ημο, ιε 350 πυκημοξ δζαθμνά.
Γζα ηάπμζμκ απμηοπδιέκμ πμο πανάηδζε ημ ζπμθείμ ζακ ημκ Θαη,
ημ Ξηναιπθ ήηακ έκαξ ηνυπμξ κ’ ακαδείλεζ ηζξ ακηζθδπηζηέξ ημο ζηακυηδηεξ.
«Μάκηα αζζεάκμιαζ υηζ ιε αθέπμοκ αθ’ ορδθμφ ηαζ πμθθμί απ’ αοημφξ
κμιίγμοκ υηζ είκαζ πμθφ πζμ έλοπκμζ απυ ειέκα», ιμο είπε μ Θαη ζημ βεφια
ιεηά ημ παβηυζιζμ. «ΐθέπς ημκ Ογυεθ ηαζ ημκ Άκηαι (Ηυβηακ, οπμρήθζμξ
δζδάηημναξ ημο Ράναανκη ηαζ εεκζηυξ πνςηαεθδηήξ ημο 1996), μ ηυζιμξ
κμιίγεζ υηζ αοημί είκαζ μζ ηνεθμί ζδζμθοείξ. Ώκδζοπχ πναβιαηζηά βζ’ αοηυ.
Αεκ έπς ηδκ ακαβκχνζζή ημοξ, πνμζπαεχ υιςξ κα ζοβηναηδεχ υηακ ημ
ζηέθημιαζ».
Ώπυ ημ 1994 μ Θαη ηένδζγε ζοπκά ζηα ημονκμοά ηαζ δ ααειμθμβία
ημο ήηακ ζηζξ πεκήκηα ηαθφηενεξ υθςκ. Ζαηναηφθδζε ζημ εεκζηυ
πνςηάεθδια εηείκδ ηδ πνμκζά ηαζ απέηοπε κα πνμηνζεεί ζημ παβηυζιζμ ημο
1995. ιςξ ημ 1996 ηένδζζε θίβα ιεβάθα ημονκμοά ηαζ ηενιάηζζε ζε
αλζμπνεπή εέζδ ζημ εεκζηυ πνςηάεθδια ημο Ιηάθαξ. Έπεζηα ήνεε δ
δεφηενδ εέζδ ημο ζημ παβηυζιζμ. Ομ 1997, μ Θαη ηένδζζε 13.000 δμθάνζα
παίγμκηαξ Ξηναιπθ. Ζακείξ δεκ ιπμνμφζε κα αιθζζαδηήζεζ υηζ ήηακ πθέμκ
έκαξ απυ ημοξ ηαθφηενμοξ.
«Δ ηςιςδία είκαζ ηυζμ οπμηεζιεκζηή», θέεζ μ Θαη. «Αομ άκενςπμζ
ιπμνεί κα δμοκ ημ ίδζμ πνάβια ηαζ μ έκαξ κα πεζ “Βίκαζ οπένμπμ. Λ ηφπμξ
είκαζ ζδζμθοΎα. Ζαηαπθδηηζηυ!” ηαζ μ άθθμξ κα πεζ “Ώπαίζζμ”. Ομ Ξηναιπθ
ιε έεεθλε απυ ηδκ ανπή, ιμο άνεζε επεζδή δεκ ιε έκμζαγε ηζ θέεζ μ ηυζιμξ,
επεζδή ημ ιυκμ πμο ιεηνάεζ είκαζ ημ ακ είζαζ αθδεζκά ηαθυξ».
«Οζ είκαζ ημ TRANSMEDIA ζοκ V;»
Λ Θαη, μ Θάνθμκ ηζ εβχ ηαευιαζηε ζηα ζηαιπυ εκυξ ιζηνμφ
ζηνυββοθμο ηναπεγζμφ ζ’ έκα θεδκυ ιελζηάκζημ εζηζαηυνζμ ζημ Ιηάκιπενζ.
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Βίκαζ ζααααηυαναδμ ηαζ δ δεφηενδ ιένα ηςκ αβχκςκ έπεζ ηεθεζχζεζ. Βίιαζ
ζε έηζηαζδ: είιαζ ζημοξ πνχημοξ ηδξ ηαηδβμνίαξ ηςκ ανπάνζςκ ιε
επίδμζδ 8-2. Θεηά απυ ιζα ήηηα, ημ αοηί ιμο παίνκεζ ημκ κζηδηή κα
ρζεονίγεζ ζ’ έκακ άθθμ παίηηδ, «κίηδζα ημκ Φάηζζξ!», θεξ ηαζ πνυηεζηαζ βζα
ημοξ πεζιενζκμφξ Λθοιπζαημφξ ημο 1972 ηζ εβχ είιαζ δ μιάδα πυηεσ επί
πάβμο ηδξ Νςζίαξ. Λ Ηάνζ Ξένιακ, αδεθθυξ ημο Γ.Β. Ογυεθ ηαζ ελπέν μ
ίδζμξ, ιε ζηαιαηά βζα κα ιε ζοβπανεί ζημ δζάδνμιμ. Λ Θάνθμκ ζδηχκεζ ηδ
ζθζβιέκδ βνμεζά ημο βζα κα πηοπήζεζ ηδ δζηζά ιμο. «Λ ηφνζμξ μηηχ-δφμ»,
θέεζ. «Ξηίγεζξ».
Ζαζ εα είπα 9-1 ακ δεκ πεημφζα έκα παζπκίδζ δμηζιάγμκηαξ έκα
ακυδημ FUTZIeR*, βζα 94 πυκημοξ, ανπίγμκηαξ ημ παζπκίδζ, ηζ έπαζγα
FRITZ βζα 54 (ημ μπμίμ είδα ανηεηά ανβυηενα – δφμ πνυκζα ιεηά, ηαεχξ
δαηηοθμβναθμφζα αοηή ηδκ πανάβναθμ), ή αηυιδ FUTZ βζα 32 (ημ μπμίμ
είπα δεζ). Ώθθά ημ παζπκίδζ ιμο δεκ είκαζ ηυζμ πνμπςνδιέκμ χζηε κα
αοημηαηδβμνμφιαζ βζα παιέκεξ εοηαζνίεξ, ηονίςξ δζυηζ ζοκήεςξ δεκ
ακηζθαιαάκμιαζ πυηε πάκς εοηαζνίεξ. Αεκ παίγς ανηεηά βνήβμνα ηαζ ιε
αοημπεπμίεδζδ, χζηε κα ηαηαβνάθς ηα βνάιιαηα πμο παίπεδηακ. Ζαζ
δεκ βνάθς ηα δζηά ιμο βνάιιαηα –δδθαδή ηα εθηά βνάιιαηα ζε ηάεε
βφνμ, ιζα πναηηζηή πμο επζηνέπεζ ζημκ παίηηδ κα ηνζηζηάνεζ ημ παζπκίδζ ημο
ηαζ κα δεζ ηζ «έπαζε»– πανά ιυκμ ηζξ θέλεζξ πμο ιπαίκμοκ. Ξ’ έκα πχνμ ιε
ηανέηθεξ έλς απυ ηδκ αίεμοζα αβχκςκ, βζα πνχηδ θμνά αθέπς παίηηεξ –
δφμ κέμοξ, είημζζ ηαζ ηάηζ, μ έκαξ ιδπακζηυξ, ημκηυξ, ιε ιαθθζά ιέπνζ ημκ
χιμ ζακ νειπεζηέξ, πμο ημκ έθεβακ Ιηυιζκζη Γηνίθμ ηζ μ άθθμξ δάζηαθμξ,
ρδθυξ, αδφκαημξ αθνμαιενζηακυξ ιε ιπμφηθεξ νάζηα, πμο ημκ έθεβακ
Θάνηζκ Ξιζε– κα ακαπανάβμοκ ιε εκάνβεζα ηάεε ηίκδζδ απυ ηα παζπκίδζα
ημοξ ζε ιζα μθμζέθζδδ θςημηοπία εκυξ ηαιπθυ Ξηναιπθ. Λ Ιηυιζκζη
ζδιεζχκεζ ηδκ διενμιδκία ηάεε παζπκζδζμφ, ημκ ακηίπαθμ, ημ ζημν ηαζ θίβα
ζπυθζα. Ππάνπμοκ ηυζα πμθθά πμο δεκ λένς.
«Οζ είκαζ ημ TRANSMEDIA ζοκ V;» επακαθαιαάκεζ μ Θαη. Ζάκαιε
πθάηα ιε ηδκ πζζηςηζηή ηάνηα Transmedia ημο Θάνθμκ, ιζα εηπηςηζηή
ηάνηα πμο δεκ δεπυηακ ημ εζηζαηυνζμ, μφηε έκα ζςνυ άθθα εζηζαηυνζα ζηα
μπμία επέιεκε κα ηδθεθςκεί μ Θάνθμκ πνζκ θφβμοιε απυ ημ λεκμδμπείμ
εηείκμ ημ ανάδο. Λ Θάνθμκ βνήβμνα θέεζ MAIDSERVANT. Ώιέζςξ μ Θαη
ζδιεζχκεζ αηυιδ έκα, ANTIMADVERTS.
Βίκαζ δ ιφδζή ιμο ζηα ακαβνάιιαηα ή ακαβναιιαηζζιμφξ.
Οεπκζηά, ακαβναιιαηζζιυξ είκαζ δ θέλδ ή θνάζδ πμο πνμηφπηεζ ακ
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ακηζιεηαηεεμφκ ηα βνάιιαηα απυ ιζα άθθδ θέλδ ή θνάζδ. «Ώκαβνάιιαηα»
είκαζ ηαζ ημ υκμια εκυξ παζπκζδζμφ, δδιμθζθμφξ ζηζξ ΔΜΏ ζηζξ ανπέξ ημο
20μο αζχκα –μ Άθθνεκη Θπαηξ, μ εθεονέηδξ ημο Ξηναιπθ, ημ έπαζγε ιε ηα
αδένθζα ημο– ζημ μπμίμ μζ θέλεζξ ζπδιαηίγμκηαζ απυ έκα ζφκμθμ
βναιιάηςκ ζε ηάνηεξ ή πθαηίδζα ηαζ ιεηά κέεξ θέλεζξ δδιζμονβμφκηαζ
πνμζεέημκηαξ βνάιιαηα ζηα οπάνπμκηα. Ζαηά ημ ημζκχξ θεβυιεκμκ, μζ
παίηηεξ ημο Ξηναιπθ ηείκμοκ κα πενζβνάθμοκ ημκ ακαβναιιαηζζιυ ςξ ηδ
δζαδζηαζία ζπδιαηζζιμφ θέλεςκ απυ ηοπαία βνάιιαηα. Ρνδζζιμπμζχκηαξ
αοηυ ημκ παθανυ μνζζιυ, μ ακαβναιιαηζζιυξ είκαζ δ πειπημοζία ημο
παζπκζδζμφ.
Αεκ είκαζ ηάηζ ηαζκμφνζμ. Λζ εαναίμζ απμηνοθζζηέξ ημο 13 μο αζχκα,
βκςζημί ςξ Ζαααθζζηέξ, πίζηεοακ υηζ ηα βνάιιαηα ημο εανασημφ
αθθααήημο είπακ ιαβζηέξ ζδζυηδηεξ· δίκμκηαξ ανζειδηζηέξ ηζιέξ ζε ηάεε
βνάιια, ακαδζάηαζζακ ηα βνάιιαηα ζηζξ ζενέξ εανασηέξ βναθέξ βζα κ’
απμηαθφρμοκ ηνοιιέκεξ αθήεεζεξ. Ξηα εανασηά, ηα βνάιιαηα ζηδ θέλδ
«Noah» ζπδιάηζγακ ηδ «πάνδ», εκχ ημ «Θessiah» βζκυηακ «εα
ακαβαθθζάζεζ». Οα ακαβνάιιαηα πνδζζιμπμζμφκηακ βζα κα ημθαηέρμοκ
ααζζθζάδεξ ηαζ ααζίθζζζεξ ή βζα κα απμηαθφρμοκ ηνοιιέκα ιοζηζηά ζ’ έκα
ακενχπζκμ υκμια. Λ ανπαίμξ έθθδκαξ ζοββναθέαξ Ηοηυθνςκ 1, μ μπμίμξ
θένεηαζ κα επζκυδζε ηα ακαβνάιιαηα, ζημ πμίδιά ημο «Ζαζζάκδνα» βζα
ηδκ πμθζμνηία ηδξ Ονμίαξ επζκυδζε δφμ ζοημθακηζηά ακαβνάιιαηα, έκα
βζα ημ υκμια ημο ααζζθζά ηδξ επμπήξ ημο, ημο Μημθειαίμο Φζθαδέθθμο, ηαζ
ημ άθθμ βζα ηδ ααζίθζζζά ημο, ηδκ Ώνζζκυδ. Ώκαβναιιάηζζε ημ
ΜΟΛΗΒΘΏΕΛΞ ζε ΏΜΛ ΘΒΗΕΟΛΞ, δδθαδή «απυ ιέθζ», ηαζ ημ ΏΝΞΕΙΛΔ
ζε ΔΝΏΞ ΕΛΙ , δδθαδή «Θεκελέξ (ίμκ) ηδξ Ήναξ». Ξημ ηαηά Εςάκκδκ, μ
Μυκηζμξ Μζθάημξ νςηά ημκ Εδζμφ, «Quid est veritas?» («Οζ είκαζ αθδεζκυ;»).
Δ απάκηδζή ημο Εδζμφ είκαζ ακαβναιιαηζζιυξ: «Est vir qui adest» («Βίκαζ μ
άκενςπμξ ιπνμζηά ζμο»). Δ ίδζα δ θέλδ «ακαβνάιιαηα» (anagrams), είκαζ
ακαβναιιαηζζιυξ ημο θαηζκζημφ «ars magna» ή «ιεβάθδ ηέπκδ».
Γζα ημοξ εναζηέξ ηδξ βθχζζαξ μζ ακαβναιιαηζζιμί ιπμνεί κα είκαζ
δ αθθαβή ηςκ θέλεςκ ζε ηαζνζαζηέξ θνάζεζξ. Ομ 1965, ζημ εειεθζχδεξ
αζαθίμ ημο «Δ βθχζζα ζε δζαημπέξ», μ Ιηιίηνζ Θπυνβηιακ, μ παηέναξ ηςκ
ζφβπνμκςκ θελμπαζπκζδζχκ, δίκεζ ακαβνάιιαηα βζα ημ VILLAINOUSNESSπνηεηήο απφ ηε Υαιθίδα πνπ έδεζε ζηελ Αιεμάλδξεηα ηνλ 3ν αη. π.Υ. Σν πνίεκαπηζαλφηαηα δηθφ ηνπ- «Καζζάλδξα» ή «Αιεμάλδξα» είλαη ζθνηεηλφ θαη δπζλφεην κε
ζσξεία πξνθεηεηψλ θαη αηληγκάησλ. Διάρηζηα γξαπηά ηνπ έρνπλ ζσζεί.
1
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ΏΡΝΒΕΛΟΔΟΏ (an evil soul’s sin-δ αιανηία ιζαξ ηαηζάξ ροπήξ),
CONVERSATION-ΞΠΓΔΟΔΞΔ (voices rant on- άβνζεξ θςκέξ) ηαζ
DESPERATION-ΏΜΛΓΙΣΞΔ (a rope ends it- έκα ζπμζκί ηδ ζηαιαηά).
Ώηυιδ απανζειεί «ακηζβνάιιαηα» –θέλεζξ ηαζ θνάζεζξ ιε ακηίεεημ κυδια–
υπςξ «evil’s agents-πνάηημνεξ ημο ηαημφ) βζα ημ EVANGELISTSΒΠΏΓΓΒΗΕΞΟΒΞ ηαζ «I limit arms-πενζμνίγς ηα υπθα» βζα ημ
MILITARISM-ΘΕΗΕΟΏΝΕΞΘΛΞ. Ομ υκμια ηδξ πμπ ζηαν Britney Spears
ακαβναιιαηίγεηαζ ζε PRESBYTERIANS-ΜΝΒΞΐΠΟΒΝΕΏΙΛΕ. O Eric
Clapton είκαζ NARCOLEPTIC-ΙΏΝΖΛΗΔΜΟΕΖΛΞ. Δ θνάζδ «President
Clinton of the USA-O πνυεδνμξ Ζθίκημκ ηςκ ΔΜΏ» βίκεηαζ «to copulate he
finds interns -βζα κα ζοκμοζζάγεηαζ, ανίζηεζ αζημφιεκεξ».
Γζα ημοξ παίηηεξ ημο Ξηναιπθ υιςξ, μ ζηυπμξ είκαζ μζ απθέξ θέλεζξ
ηαζ ιε ημκ Θαη ηαζ ημκ Θάνθμκ υζμ πζμ ιεβάθεξ μζ θέλεζξ ηαζ υζμ πζμ
απίεακα ηα βνάιιαηα, ηυζμ ηαθφηενα.
«Ώ-D-D…R…S-S-S…T-U-Y» θέεζ μ Θαη. Ώκέθενε ηα βνάιιαηα
ηδξ θέλδξ ζε αθθααδηζηή ζεζνά, ιζα δζάηαλδ βκςζηή ζημοξ παίηηεξ ημο
Ξηναιπθ ςξ αθθάβναιια.1 Μνζκ μ Θάνθμκ (ή εβχ, αθθά αξ είιαζηε
ζμαανμί) θφζεζ ημ πνχημ αθθάβναιια, μ Θαη ακαθένεζ έκα δεφηενμ:
ABHILNRTY.
«DRYASDASTS» θέεζ μ Θαη υηακ μ Θάνθμκ δεκ ανήηε ημ πνχημ ζε
θίβα δεοηενυθεπηα.
«Έπς έκα βζα ζέκα», θέεζ μ Θάνθμκ. «PITTANCE ιε έκα R».
«CREPITANT;» θέεζ μ Θαη.
«Βίκαζ LABYRINTH», θέεζ μ Θάνθμκ εκκμχκηαξ ημ άθθμ
αθθάβναιια ημο Θαη.
«Ζαθά», θέεζ μ Θαη. «Ώ-Ώ-ΐ…L-M-M…N-N…O-S-T-U».
Ημβανζάγεζ ιε ημ ιοαθυ ημο, ζηέθηεηαζ ιζα θέλδ, ακαδζαηάζζεζ ηα
βνάιιαηα κμενά ζε αθθααδηζηή ζεζνά ηαζ ηα λεζημιίγεζ βνδβμνυηενα απυ
υηζ εα έηακακ μζ πενζζζυηενμζ άκενςπμζ απθά κα ζοθθααίζμοκ ηδ θέλδ. Γζα
ηδκ χνα δεκ έπς ηαηαθένεζ μφηε κα ιακηέρς. Έπς πνμπεζνμβνάρεζ ηα
1

εκείσζε ηνπ πγγξαθέα.:Ο φξνο έρεη κηα παιηφηεξε δηαθνξεηηθή ζεκαζία πνπ
εκθαλίδεηαη ζην Webster‟s Third New International Dictionary of The English Language:
έλα παδι πνπ απαξηίδεηαη απφ κηα θξάζε, κε ιχζε άιιε κηα θξάζε ε νπνία θηηάρλεηαη απφ
ιέμεηο ζε νκνηνθαηαιεμία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξψηε θξάζε. Η «αξζεληθή θνχθια»
είλαη «κπφη ηφη-παηρλίδη αγνξηνχ». Έλαο δηαζθεδαζηηθφο ιαγφο είλαη «θάλη κπάλη-αζηείν
θνπλειάθη». ην Jeopardy! (ηειενπηηθφ ςπραγσγηθφ πξφγξακκα) ηα αιθαγξάκκαηα
παίδνληαη ζε θαηεγνξία πνπ νλνκάδεηαη «Ώξα γηα νκνηνθαηαιεμία».
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αθθαβνάιιαηα ζημ ζδιεζςιαηάνζυ ιμο, δεηακίηζ πμο μ Θαη ηαζ μ Θάνθμκ
δεκ πνεζάγμκηαζ.
Μενκάεζ έκα θεπηυ. Λ Θάνθμκ ζηέθηεηαζ.
«SOMNAMBULANT (οπκμαάηδξ)». Ώοηυξ είιαζ εβχ.
Ρεζνμκμιίεξ πακημφ. «Ζαθυ εφνδια», θέεζ μ Θάνθμκ,
πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ έηθναζδ πμο οπμδδθχκεζ δδιζμονβζηή, δφζημθδ ή
δοζημθμεχνδηδ επζθμβή θέλδξ ηαζ ιεηά ιε εηείκμ ημ ααεφ ηαζ θανοββζηυ,
ζακ ημο Φαη Άθιπενη1 βέθζμ ημο, «Ώοηυ είκαζ εφνδια ιείγμκμξ
πνςηαεθήιαημξ».
Έπεζ ανπίζεζ κα ιμζάγεζ ζακ ζενμηεθεζηία ιφδζδξ. Λ Θαη θέεζ υηζ
εα ιμο δχζεζ δφμ ιεβάθεξ θέλεζξ δίπςξ επακαθαιαακυιεκα βνάιιαηα,
βκςζηά ζηα παζπκίδζα θέλεςκ ςξ «ζζμβνάιιαηα» 2. Λ υνμξ πθάζηδηε απυ
ημκ Θπυνβηιακ ζημ «Δ βθχζζα ζε δζαημπέξ». Λ Θαη αθθαβναιιαηίγεζ ημ
πνχημ ζζυβναιια. Αεηαηέζζενα βνάιιαηα.
Θέζα ζε δέηα δεοηενυθεπηα, ημ θές: «AMBIDEXTROUSLY».
Λ Θαη ιμο δίκεζ ημ δεφηενμ, έκα ζζυβναιια δεηαπέκηε
βναιιάηςκ. ABCEGHILNOPRTUY. Ξδιεζχκς, παζπίγς ηαζ δζαβνάθς
βνάιιαηα ηαζ ζδιεζχκς ηαζ παζπίγς ηζ άθθμ. Λ Θαη ηαζ μ Θάνθμκ ιε
ζοιαμοθεφμοκ κα ράλς βζα ζοκδεζζιέκα πνμεέιαηα ηαζ επζεήιαηα.
Γνάθς UN ηαζ ABLE ηαζ ημ θφκς: UNCOPYRIGHTABLE.
Βίκαζ ημ ιαηνφηενμ ζζυβναιια ζημ ημθεβζαηυ θελζηυ MerriamWebster, δέηαηδ έηδμζδ, ηδξ πδβήξ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζημ Ξηναιπθ βζα
ηζξ ιεβάθεξ θέλεζξ. Λ Θπυνβηιακ, πμο έραλε ημ θελζηυ ζηζξ ακαγδηήζεζξ
ημο βζα ημ πεζνζζιυ ηδξ βθχζζαξ, έπθαζε ημ UNCOPYRIGHTABLE
αάγμκηαξ ημ πνυεεια UN ιπνμζηά απυ ημ COPYRIGHTABLE πμο είκαζ
ιζα ηονςιέκδ απυ ηα θελζηά θέλδ.
Ξοκεπίγμοιε ηαηά ημ δείπκμ. BDEEIRSUW. Ππάνπεζ έκα ιπμοηάθζ
απ’ αοηυ ζημ ηναπέγζ. BUDWEISER3, ακαββέθθεζ μ Θάνθμκ.
CDEINORSTUY. Θέκμοκ ζζςπδθμί ηαεχξ ενβάγμιαζ. Ζμζηάγς βζα ημ
πνχημ βνάιια. C. Οα θεπηά πενκμφκ. Οεθζηά ημ λεθμονκίγς:
COUNTRYSIDE. Άθθμ: ADEFGILRU. ΐθέπς ημ LIFE ηαζ ημ ανίζης:
LIFEGUARD. «Ξμο πήνε πενζζζυηενμ απ’ υ,ηζ εα ’πνεπε», θέεζ μ Θάνθμκ.
1

Ήξσαο θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ
εκείσζε ηνπ πγγξαθέα:. Όπσο ην αιθάγξακκα, ε ιέμε ηζφγξακκα έρεη εξκελεία ζην
ιεμηθφ: κηα γξακκή ζε ράξηε ή δηάγξακκα, θαηά κήθνο ηεο νπνίαο ε ηηκή είλαη ζηαζεξή,
ι.ρ. ηεο ζεξκνθξαζίαο ή ηνπ πςνκέηξνπ.
3
Γλσζηή Μπίξα
2
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ADEEFGHIRU, υιμνθμ βζα ηδ ζεζνά EFGHI. «FIGUREHEAD!»
θςκάγς.
«Ξαξ ημ θές, έπεζ ηαθέκημ», θέεζ μ Θάνθμκ.
Λ Θαη θέεζ, «GUACAMOLE ζοκ F».
Ομοξ νςηχ βζαηί είκαζ ηυζμ ηαθμί ζε αοηυ.
«Ηέβεηαζ Α.Β.Μ.1», θέεζ μ Θαη. «Βίκαζ ηάηζ πμο θαίκεηαζ ζακ ένβμ
γςήξ αθθά ιπμνείξ κα ημ επζθφζεζξ ζε πέκηε δεοηενυθεπηα».
Θζα εοεεία απάκηδζδ πνέπεζ κα πενζιέκεζ, ίζςξ δεκ ένεεζ πμηέ απ’
αοημφξ. Νςηχ ημκ Θαη βζα ημ πνχημ βνάιια ημο GUACAMOLE ζοκ F.
«A υπζ, ιδκ ηαθμιαεαίκεζξ», θέεζ. Ζαζ ζακ ιαεδηήξ πμο ηεθεζχκεζ
ιζα άζηδζδ ιυκμ αθμφ ηαηαθάαεζ υηζ δεκ εα έπεζ αμήεεζα, πζάκς ηδ θφζδ
αιέζςξ ιεηά: «CAMOUFLAGE».
«TRANSMEDIA ζοκ έκα Θ!» πεηάεζ μ Θαη, ηαζ έπεζηα πνμζθένεζ
έκακ άθθμ ζοκδοαζιυ. «Ώκ αβάθεζξ ημ Ώ, είκαζ MASTERMIND!».
Λ Θάνθμκ ημ θφκεζ. DISARMAMENT.
«Μήνεξ ζίβμονα ηδ ζςζηή πζζηςηζηή», θέεζ μ Θαη.
Ομ ιεζδιένζ ηδξ Ζονζαηήξ έπς ζημν 11-3 ηαζ ανίζημιαζ ζηδκ
πνχηδ εέζδ ιεηαλφ ηςκ ηνζάκηα εκυξ παζηηχκ ζηδκ ηαηδβμνία. Δ δζαθμνά
ζημ ζημν ιμο είκαζ +918. Βίιαζ πζμ ημνδςιέκμξ ηζ απυ ηάπμζμκ πμο
επζθέπεδηε ζημκ πνχημ βφνμ κηναθη ημο ΙΐΏ 2. Λ επυιεκυξ ιμο ακηίπαθμξ
έπεζ ζημιαηζηή ηαημζιία αθθά έπς αοημπεπμίεδζδ. Βίιαζ έημζιμξ κα
ηοθίλς ζημ πανηί ιζα κίηδ υηακ, ιε ημ πνμκυιεηνυ ιμο ηάης απυ έκα
θεπηυ, αθέπς δομ ζδιεία ζημ ηαιπθυ βζα ημ πμθφηζιυ ιμο Π. Ομ έκα
θηζάπκεζ ηδκ θέλδ ΠΒ ζε δομ ηαηεοεφκζεζξ βζα 20 πυκημοξ. Ομ άθθμ ηάκεζ
24 πυκημοξ ιε ηδ θέλδ YER. Βπζθέβς ημ ηεθεοηαίμ ημ μπμίμ είκαζ αηοπέξ
δζυηζ ημ YER είκαζ θάεμξ ηαζ μ ακηίπαθυξ ιμο ημ αθέπεζ αιέζςξ, πδδάεζ
απυ ηδκ ηανέηθα ημο ηαζ θςκάγεζ «έκζηαζδ!» Ράκς βζα 15 πυκημοξ. Ράκς
ημκ επυιεκμ αβχκα βζα 34. Ζαζ ημκ επυιεκμ βζα 22. θμζ ενίθεν. Δ ιένα
ηεθεζχκεζ ηαζ δεκ είιαζ πζα πνχημξ αθθά ζημοξ ηνεζξ πνχημοξ.
Ομ δείπκμ είκαζ άθθδ ιζα βζμνηή ακαβναιιαηζζιχκ. Λ Θαη, μ
Θάνθμκ ηζ εβχ είιαζηε ιαγί ιε ημοξ Ιηυιζκζη ηαζ Θάνηζκ, ημοξ

1

Γηαηαξαρή Έιιεηςεο Πξνζνρήο- Δπηζηεκνληθφο φξνο γηα απηνχο πνπ δελ κπνξνχλ λα
ζπγθεληξσζνχλ.
2
Αγψλεο επηινγήο λέσλ παηθηψλ απφ νκάδεο γηα ην πξσηάζιεκα κπάζθεη ησλ Η.Π.Α.
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ηεηναπέναημοξ πίπζηεν1 ημο Ξηναιπθ, ηαζ ημκ Ένζη Οζέζηζκ, μ μπμίμξ ιυθζξ
παναζηήεδηε απυ ηδκ εηαζνεία πνμβναιιάηςκ βζα οπμθμβζζηέξ ηδξ Λουθ
Ξηνζη πμο ίδνοζε μ παηέναξ ημο, βζα κα έπεζ πνυκμ ζδίςξ βζα κα ιεθεηήζεζ
θέλεζξ. Λ Ένζη είκαζ «θελάηζαξ» απυ ημκ ηαζνυ πμο ιεβάθςκε ζηδ Ιέα
Πυνηδ, θακαηζηυξ ημο «Μενζμδζημφ ηςκ Μαζπκζδζχκ» πμο δζάααγε ημ θελζηυ
βζα πθάηα, εκχ ηχνα είκαζ ζοκδνμιδηήξ ζημ πενζμδζηυ Ονυπμζ ηςκ
Ηέλεςκ: Δ έηδμζδ ηδξ ροπαβςβζηήξ βθςζζμθμβίαξ, πμο ζδνφεδηε απυ ημκ
Ιηιίηνζ Θπυνβηιακ. Λ Ένζη, πμο ζπμφδαζε βκςζηζηέξ επζζηήιεξ ζημ
Θπνάμοκ, θαίκεηαζ κα γεζ απμηνααδβιέκμξ, ζοκεέημκηαξ ηαζ
δπμβναθχκηαξ ιμοζζηή ζ’ έκα ζπίηζ πμο κμζηζάγεζ ζημ Ζάηζηζθξ. Ξίβμονα
υιςξ έπεζ ηδκ ζηακυηδηα ηςκ ακαβναιιαηζζιχκ, ζοκακαζηνεθυιεκμξ ιε
ημκ Θαη ηαζ ημκ Θάνθμκ.
AACCNORSST. SACROSANCT. CGIILNNNSUU.
Λ Θαη ημ ανίζηεζ ζε δφμ δεοηενυθεπηα. CUNNILINGUS.
Λ Ένζη αβάγεζ ηάπμζα «ζζμβνάιιαηα ιε γεφβδ», θέλεζξ ζηζξ μπμίεξ
ηάεε
βνάιια
ειθακίγεηαζ
δομ
θμνέξ.
AACCEEHHNNPP:
HAPPENCHANCE. EEIINNSSTT: INTESTINES.
HISTRIONICS;
TRICHINOSIS.
Λ
Ένζη
πεηάεζ
ιζα
δεηαπεκηαβνάιιαηδ θέλδ δ μπμία , θέεζ, έπεζ ακάβναιια,
MEGACHIROPTERAN.
θμζ ηάκμοκ «Σςςς..!» ηαζ «Ώααα..!» νςηχκηαξ. Λ Ένζη θέεζ υηζ
είκαζ θέλδ ημζκή. Λ Θάνθμκ ημ θφκεζ ζε θίβα δεοηενυθεπηα –
CINEMATOGRAPHER– ηαζ λεθςκίγμοιε ηαζ πεζνμκμιμφιε.
«Ώοηυ είκαζ ημ αβαπδιέκμ ιμο ακάβναιια», θέεζ μ Ένζη, ηαζ ιε
αάγεζ κα βνάρς ζημ ζδιεζςιαηάνζυ ιμο: 11+2=12+1.
Έπεζηα ιε δζαηάγεζ κα ημ ζοθθααίζς δοκαηά: ELEVEN+TWO =
TWELVE+ONE.
«Λ Θευξ ημ έθηζαλε», θέεζ μ Ένζη. «Αεκ οπάνπεζ άθθδ ελήβδζδ».
Βπζζηνέθμκηαξ ζημ λεκμδμπείμ, ζοιιεηέπμοιε ζηα κοπηενζκά
παζπκίδζα πμο είκαζ ηαεζενςιέκα ζηα ημονκμοά ημο Ξααααημηφνζαημο. Λ
ηυζιμξ παίγεζ Ξηναιπθ, ιπμβηθ ηαζ πανηζά.
Λζ ελπέν ηναοβάγμοκ θέλεζξ ζε παζπκίδζα δφμ εκακηίμκ δφμ. Λ Θαη
πενζθένεηαζ πάκς απυ ημ δζηυ ιμο παζπκίδζ. «ΐάθε DILATORS», ιε
1

Μνληέξλνο κε θάπσο αζηεία ξνχρα, ζπλήζσο ςεινθάβαια παηειφληα. Ο φξνο ζπλδέζεθε
κε ηνπο ιάηξεηο ηεο ηδαδ ηνπ„50
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ηαεμδδβεί ζηα πεηαπηά. Ώνβυηενα, ημζηχκηαξ πάκς απυ ημοξ χιμοξ ημ
παζπκίδζ πμο παίγς γεοβάνζα ιε ημκ Ιηυιζκζη, μ μπμίμξ ακαννζπάηαζ
βνήβμνα απυ ηδκ εκδζάιεζδ ηαηδβμνία, μ Θάνθμκ εκημπίγεζ ιζα απίεακα
ζπάκζα θέλδ. «BUSHPIG», θέεζ, ζακ κα ήιαζηακ ηαεοζηενδιέκμζ πμο δεκ
ηδκ είδαιε. «ΐάθε BUSHPIG!»
«Έ, Ξηέθακ», θέεζ μ Γ.Β. Ογυεθ. «Βίκαζ ιία πανά δέηα. Βίζαζ εδχ ζηδ
ιεηαιεζμκφηηζα γςή ημο Ξηναιπθ βζα ενεοκδηζημφξ ζημπμφξ; Ή ιήπςξ
είζαζ εεζζιέκμξ;»
Ζμζηάγς απθακχξ ημκ Ογυεθ βζα έκα δεοηενυθεπημ. Ζμοααθάς ημ
ζδιεζςιαηάνζμ ημο νεπυνηεν ζδιεζχκμκηαξ πνυπεζνα ζογδηήζεζξ πμο
πζάκεζ ημ αοηί ιμο. Αεηάδεξ άθθμζ ζοββναθείξ ζηυκηαρακ παθαζυηενα
πάκς ζηδκ ζδζυιμνθδ οπμημοθημφνα ημο Ξηναιπθ, αθθά ιυκμκ εβχ
ακηέπς ηυζμοξ ακαβναιιαηζζιμφξ ηαζ ηυζα παζπκίδζα.
«Βίιαζ εεζζιέκμξ», θές.
Λ Ογυεθ παφεζ. Έκα παιυβεθμ νοηζδχκεζ ημ εθζιιέκμ ημο
πνυζςπμ. Ιεφεζ ανβά ηαζ ιεθεηδιέκα, αοηυξ μ αοημδζμνζζιέκμξ
ανπζδζηαζηήξ ημο Ξηναιπθ έημζιμξ κα πνμθένεζ ηδκ εηοιδβμνία βζα ηδκ
είζμδυ ιμο ζ’ αοηυκ ημκ ζθζπηυ, ιζηνυ ηυζιμ.
«Θαοιάζζα».
Ξηζξ 1:40 π.ι., δεκ ιπμνχ κα ημζιδεχ, είιαζ πμθφ κεονζηυξ.
Καπθχκς ζημ ηνεαάηζ. Ώημφς απυ ημ δζάδνμιμ δομ παίηηεξ κα
επζζηνέθμοκ απυ ηδκ αίεμοζα αβχκςκ. «Αμηίιαζε ημ REPUNT*», θέεζ μ
έκαξ. «Ξδιαίκεζ κα λακαπμκηάνεζξ 1». άπκς θέλεζξ ζε αζαθία. Βπακελεηάγς
ημοξ αβχκεξ ιμο. ΐθέπς μθοιπζαηυ πυηεσ επί πάβμο απυ ημ Ιαβηάκμ ηδξ
Εαπςκίαξ. Λζ Νχζμζ ηενδίγμοκ.
Ομ ημονκμοά ηεθείςζε. Ξηέημιαζ ιπνμζηά ζ’ έκα ιεβάθμ δνφζκμ
πίκαηα ζημν, ζηενεςιέκμ ζημκ ημίπμ ημο πνμεάθαιμο υπμο έβζκακ ηα
κοηηενζκά παζπκίδζα. Βίκαζ πςνζζιέκμξ ζε ηνζάκηα ιία ζεζνέξ, έπεζ
αθθααδηζηυ ηαηάθμβμ ηςκ παζηηχκ ηδξ ηαηδβμνίαξ ιμο ηαζ είημζζ ζηήθεξ,
ιζα βζα ηάεε παζπκίδζ. Δ αενμζζηζηή δζαθμνά ζημν ηάεε παίηηδ είκαζ
ζδιεζςιέκδ ζημ ζπεηζηυ ηεηναβςκίδζμ. Ώκ ηένδζζεξ ημκ αβχκα, δ δζαθμνά
είκαζ βναιιέκδ ιε ιαφνμ ιανηαδυνμ. Ώκ έπαζεξ, ιε ηυηηζκμ. Λζ ζζμπαθίεξ
ιε πνάζζκμ.

1

PUNT -κία απφ ηηο ζεκαζίεο ηνπ είλαη : «πνληάξσ» ( ζηνλ ηππφδξνκν, ζηα ραξηηά)
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Ξανχκς ιε ηα ιάηζα ιμο ηαηά ιήημξ ηδ ζεζνά ιε ημ υκμιά ιμο ηαζ
αθέπς ιζα ιαφνδ βναιιή κα δζαηυπηεηαζ ιυκμ ηνεζξ θμνέξ απυ ηυηηζκμ. Δ
βναιιή εκ ημφημζξ, ζηαιαηά ζημκ αβχκα 14, υπμο έκα ιαφνμ +918
δζαημζιεί ημ ηεηναβςκίδζμ. Θεηά ανπίγεζ έκα πμηάιζ ηυηηζκδξ ιεθάκδξ:
+903, +869, +847, +677, +364, +227. Λζ έλζ ζοκεπείξ ήηηεξ δδθχκμοκ
ηαηάννεοζδ ημθμζζζαίςκ δζαζηάζεςκ, ηέημζα πμο δε ιπμνμφζα κα
θακηαζηχ ζ’ έκα παζπκίδζ ηυζμ πμθφ βανκζνζζιέκμ ιε ηφπδ ηαζ
πζεακυηδηεξ, εζδζηά ζηδ παιδθή ηαηδβμνία, υπμο δ βκχζδ θέλεςκ είκαζ
ακεπανηήξ ηαζ δ ζηναηδβζηή αιθίαμθδξ ηεθεζυηδηαξ.
Οα πανάηδζα ζημοξ δφμ ηεθεοηαίμοξ ιμο αβχκεξ, δηημπαεήξ,
απμηανδζςιέκμξ, ηαπεζκςιέκμξ· δ αθήεεζα είκαζ υηζ έπζαζα ημ
ελεοηεθζζηζηυ ζημν 179 ζημ ηεθεοηαίμ παζπκίδζ, έπμκηαξ οπενηενάζεζ ημ
πνμκζηυ υνζμ ηςκ είημζζ πέκηε θεπηχκ βζα πενζζζυηενμ απυ έλζ θεπηά,
ηενδίγμκηαξ επάλζα ιζα πμζκή 70 ααειχκ.
Ξένκμκηαξ ημκ θοπδιέκμ ιμο εαοηυ ιαηνζά απυ ηζξ απμδείλεζξ ηδξ
ακζηακυηδηάξ ιμο, πέθης πάκς ζημκ Ογμ Έκηθζ ζημ δζάδνμιμ. Λ Έκηθζ
ηένδζζε ηδκ ηαηδβμνία ηςκ ελπέν. Λ Θάνθμκ ήηακ δεφηενμξ ηαζ μ Θαη
ηνίημξ.
Ομο θές υηζ έπαζα ηα ηεθεοηαία έλζ παζπκίδζα ιμο. ηζ είιαζ έκαξ
εθζαενυξ δηημπαεήξ, έκαξ Θπζθ Θπάηκεν1 ιε βνάιιαηα, υηζ πμηέ δεκ εα
ηαηαθήλς ζε ηάηζ, ζ’ έκα παζπκίδζ βζα ημ μπμίμ θίβεξ ιένεξ πνζκ δεκ
κμζαγυιμοκ ηυζμ πμθφ, μφηε αηυιδ ιε εκδζέθενε ςξ άεθδια. Ώθθά ηχνα
έπς γήζεζ ηδκ έκηαζδ ηδξ αβςκζζηζηήξ επζηοπίαξ πμο θμοζηχκεζ ημ ηεθάθζ
υπςξ ηαζ ηδκ - κα ηνφαεζαζ ηάης απυ ηα ζεκηυκζα - αβςκία ηδξ
κηνμπζαζηζηήξ ήηηαξ. Θα πνέπεζ κα ακηζηαηαζηήζμοκ ιενζηά ηανέ ημο
βζμοβημζθάαμο ζηζέν πμο ηζαηίγεηαζ θένκμκηαξ ημφιπεξ, ζημ ηνέζθεν ηδξ
εηπμιπήξ «Λ Θεβάθμξ Ζυζιμξ ηςκ Ξπμν» ημο ΏΐC, ιε ειέκα κα παίγς ημ
YER* ζημκ αβχκα 15. Οχνα εέθς κα ηενδίγς, κα ηενδίγς, κα ηενδίγς.
Θέθς κα ηαηαθάας αοηυ πμο εζφ ηαζ μ Ογυεθ ηαζ μ Θαη ηζ μ Θάνθμκ ηαζ
μζ άθθμζ επαββεθιαηίεξ ηαηαθαααίκεηε, εέθς κα επζηφπς ι’ έκακ ηνυπμ πμο
πμηέ ςξ ηχνα δεκ ήεεθα.
Ξηδκ πναβιαηζηυηδηα ημο είπα ιυκμ πςξ έπαζα ημοξ ηεθεοηαίμοξ
έλζ αβχκεξ ιμο.

1

Παίθηεο ηνπ κπέηδκπνι πνπ έκεηλε ζηελ ηζηνξία γηα κηα κπαιηά πνπ πέξαζε θάησ απφ ηα
πφδηα ηνπ, πξάγκα πνπ ζηνίρηζε αθξηβά ζηελ νκάδα ηνπ, ζην παγθφζκην πξσηάζιεκα ηνπ
1986.
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«Μνέπεζ κα αβεζξ απυ ημ ζφκδνμιμ ηένδζζα-έπαζα», θέεζ μ Έκηθζ.
«Ξε πείναλε πμο έπαζεξ;» νςηάεζ.
«Ιαζ», θές· αθμφ υθα βζ’ αοηυ δεκ βίκμκηαζ;
«Ώκ έπεζξ πμθφ άβπμξ βζα ηδ κίηδ ηαζ ηδκ ήηηα δεκ εα ακηέλεζξ βζα
πμθφ», θέεζ μ Έκηθζ. «Θα ελμοεεκςεείξ. Ια ηάκεζξ ημ ηαθφηενμ παζπκίδζ πμο
ιπμνείξ ηάεε θμνά. Ώοηυ είκαζ υθμ πμο ιπμνείξ κα εθέβλεζξ».
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4. 1005

Ε

ηηυξ απυ ιζα θζπμεοιία, ακηάλζα εκυξ ζηαν ημο αςαμφ
ηζκδιαημβνάθμο, δ ααειμθμβία ιμο αολάκεζ ιεηά ημ Ιηάκιπενζ
πενζζζυηενμ απυ 200 ααειμφξ. Οα ιεβάθα ημονκμοά δζαζνμφκηαζ ζε
δφμ ημιιάηζα. Ομ 8-2 πμο έηακα ζημ πνχημ ιζζυ εηημλεφεζ ηδκ ααειμθμβία
ιμο ζημ 1069. Ώθθά ημ 3-7 ζημ δεφηενμ ιζζυ ηδκ πνμζβεζχκεζ ζημ 1005.
Ώηυιδ ηζ έηζζ, ημ ιεβάθμ άθια θαίκεηαζ πανάδμλμ· ζίβμονα μζ ααειμθμβίεξ
ηςκ ελπέν δεκ ζηαιπακεαάγμοκ ζακ ημκ Dow-Jones1. ιςξ μ Ογμ Έκηθζ
ελδβεί υηζ μζ παίηηεξ θαιαάκμοκ ηάηζ πμο θέβεηαζ «ααειμί επζηάποκζδξ»
ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ πεκήκηα πνχηςκ παζπκζδζχκ ημοξ ζηδκ ηανζένα ημοξ
ζημ Ξηναιπθ. Θε άθθα θυβζα, δ ηαθφηενδ εοηαζνία ιμο βζα κα ηάκς ημ
ιεβάθμ άθια είκαζ ηχνα.
Έπς ήδδ ηάρεζ ηα ηνζάκηα ηνία παζπκίδζα απυ ηα πεκήκηα. Δ
θμβζηή εα οπαβυνεοε υηζ ηχνα είκαζ μ ηαζνυξ κα πνμεημζιαζεχ πνζκ παίλς
ζε άθθδ δζμνβάκςζδ – ακ αέααζα ι’ εκδζαθένεζ κα ακέας βνήβμνα ζηδ
βεκζηή ααειμθμβία. Ήεεθα κα λεηζκήζς ημ ηαλίδζ ιμο απυ ηα παιδθά χζηε
κα έπς ζδιείμ ακαθμνάξ: πςνίξ κα βκςνίγς ζπεδυκ ηίπμηα άθθμ πένα απυ
ηζξ δζβνάιιαηεξ θέλεζξ, ηζ αοηέξ πςνίξ κα ηζξ παίγς ζηα δάπηοθα, ηζ είδμοξ
παίηηδξ ήιμοκ; Δ απάκηδζδ ήηακ λεηάεανδ: υπζ ηαζ ηυζμ ηαθυξ, υπςξ
θακένςκακ μζ έλζ ζοκεπείξ ήηηεξ ιμο ζημ Ιηάκιπενζ.
Ζζ αοηά πμο θέεζ μ Λνέζζμ Άθηγεν2 θαίκμκηαζ ήδδ ημζκυημπα ηαζ
ζηεκάπςνα. Λζ κέμζ ιμο θίθμζ ιμζάγμοκ υθμζ ιεβαθμθοΎεξ. Λ Θάνθμκ
έπαζγε ιε ημοξ ζοββεκείξ ημο βζα πνυκζα πνζκ ημκ ζφνμοκ ζ’ έκα ημονκμοά,
υπμο ακαδφεδηε ιε ααειμθμβία ηαηάηαλδξ πάκς απυ 1700. Λ Γ.Β. Ογυεθ
ήηακ ημκηά ζημ 1800 ιεηά απυ θίβεξ δζμνβακχζεζξ. Λ Ιηυιζκζη Γηνίθμ ιμο
θέεζ πςξ ηέθεζςζε αήηηδημξ ημ πνχημ ημο ημονκμοά ηαζ θζβυηενμ απυ έκα
πνυκμ ιεηά πθδζζάγεζ ημ 1600. Οα κμφιενά ημοξ ιμο θαίκμκηαζ
ζηναημζθαζνζηά, ηα δζηά ιμο εθζαενά, αηυιδ ηζ υηακ ηαηαθεφβς ζηδ
αμθζηή δζηαζμθμβία, «είιαζ ιυκμ έκαξ δδιμζζμβνάθμξ».

1

Γείθηεο ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ Ν. Τφξθεο.
Ακεξηθάλνο ζπγγξαθέαο- θηιφζνθνο (1832-1899) πνπ ζεσξείηαη φηη ελδπλάκσζε ην
ακεξηθάληθν φλεηξν, δηαθεξχζζνληαο ηελ επηηπρία ζηε δσή κέζα απφ ηε ζθιεξή δνπιεηά.
2
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Οα ημονκμοά Ξηναιπθ είκαζ ζενανπδιέκα. Ξηδκ αίεμοζα αβχκςκ
δεκ ιπμνείξ κα ηαείζεζξ υπμο βμοζηάνεζξ. Ζαηά ηακυκα, ηα ηναπέγζα ηδξ
πνχηδξ ηαηδβμνίαξ είκαζ ηα πζμ απμιαηνοζιέκα απυ ηδκ ηφνζα είζμδμ.
Ζαζ ημ ηναπέγζ 1 ηδξ ηαηδβμνίαξ 1 –υπμο ακαιεηνζμφκηαζ μζ παίηηεξ ιε ηζξ
ηαθφηενεξ επζδυζεζξ ζηα ηεθεοηαία ζηάδζα ηςκ πενζζζμηένςκ ημονκμοά–
είκαζ ζοκήεςξ ζηδκ πθέμκ απμιαηνοζιέκδ βςκία. Δ πμζυηδηα ηςκ
παζπκζδζχκ θείκεζ ιέπνζ κα θηάζμοιε ζημοξ πζμ αδφκαημοξ πνςηάνδδεξ,
ζηδκ ακηίεεηδ βςκία. Λζ ηαηδβμνίεξ δεκ ακαιεζβκφμκηαζ ιεηαλφ ημοξ. Λζ
ελπέν δεκ έπμοκ ηακέκα εκδζαθένμκ βζα ηα ηαιπθυ ηςκ πνςηάνδδςκ ηαζ μζ
πνςηάνδδεξ, πμο εα ιπμνμφζακ κα ςθεθδεμφκ ιαεαίκμκηαξ κέεξ θέλεζξ ή
παναημθμοεχκηαξ ημοξ ελπέν κα ακαθφμοκ εέζεζξ, δεζθζάγμοκ κα
δζαζπίζμοκ ηα ηαλζηά υνζα.
Λζ πάκηεξ ςζηυζμ έπμοκ ηζξ απυρεζξ ημοξ. Ξημκ πνχημ ιμο αβχκα
ζημ Ιηάκιπενζ, δ ακηίπαθυξ ιμο, ηδξ μπμίαξ ημ 1160 θαζκυηακ ηυζμ
εκηοπςζζαηυ, απέδςζε ηδ κίηδ ιμο ζηδκ ηφπδ. Μχξ αθθζχξ εα ιπμνμφζε
κα πάζεζ απυ ηάπμζμκ πμο έπαζγε ιυθζξ ημ ηνίημ ημο ημονκμοά; Λ
ακηίπαθυξ ιμο ζημκ αβχκα 3 δεκ πενίιεκε κα ηεθεζχζεζ. Γηνίκζαγε ζε ηάεε
βφνμ. «Ζμίηα!» ακαθχκδζε ιεηά απυ έκα ηνάαδβια, δείπκμκηαξ ηα
βνάιιαηά ημο ζημκ δζπθακυ ημο. Δ δοζηνμπία ημοξ είκαζ εκηοπςζζαηή. Λ
Θαη ήδδ ιμο έδςζε ηδ δζάθελδ «ιδ ηθαρμονίγεζξ βζα ηα βνάιιαηα».
ΐέααζα, ζε ηάεε παζπκίδζ ηφπδξ υθμζ παναπμκμφκηαζ βζα ηδκ αηοπία ημοξ.
Ώθθά υπςξ μ Ρένιπενη Λ. Γζάνκηθεσ δζαηδνφζζεζ ζμθά ζημ ηθαζζηυ ημο
ένβμ «Δ εηπαίδεοζδ εκυξ παίηηδ πυηεν», «δεκ πζζηεφς ζηδκ ηφπδ, ιυκμ
ζημκ ακαθθμίςημ κυιμ ημο ιέζμο υνμο». Λζ ηαθφηενμζ παίηηεξ ζοκήεςξ
απμδέπμκηαζ ηα ηαηά βνάιιαηα ζακ ημιιάηζ ημο παζπκζδζμφ ηαζ
παναιέκμοκ ρφπναζιμζ.
Ώοηυ θαίκεηαζ κα είκαζ ιζα ζδιακηζηή δζάηνζζδ ακάιεζα ζημκ
επαββεθιαηία ηαζ ημκ πμιπίζηα παίηηδ ημο Ξηναιπθ. Λ επαββεθιαηίαξ, ιε
ηδ δζηζά ημο μπηζηή ημο ηαιπθυ ηαζ ηδ βκχζδ ηςκ θέλεςκ, ακηζθαιαάκεηαζ
πςξ ημ κα δζαθέβεζξ ηοπαία βνάιιαηα απυ έκα ζαημφθζ ζζμδοκαιεί ιε
γανζά. Έπς ήδδ αημφζεζ υηζ δ πζεακυηδηα κα ηνααήλεζ ηάπμζμξ ζηναιπθ
ζηδκ ανπή ημο παζπκζδζμφ είκαζ 12.63%. Έηζζ, ακ βκςνίγς υθεξ ηζξ
επηαβνάιιαηεξ θέλεζξ, εα ηάκς ζηναιπθ ιία ζηζξ μηηχ θμνέξ, υηακ παίγς
πνχημξ. Ομ μπμίμ ζδιαίκεζ υηζ επηά ζηζξ μηηχ θμνέξ δεκ εα ηάκς
ζηναιπθ. Άθθεξ θμνέξ ημ πζάκεζξ, άθθεξ θμνέξ ζε πζάκεζ. Δ ηφπδ εεςνείηαζ
οπεφεοκδ βζα ημ 15 έςξ 30% ημο παζπκζδζμφ. «Αεκ ιπμνείξ κα εθέβλεζξ ηα
βνάιιαηα», ιμο θέεζ μ Ογμ Έκηθζ.
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Ώοηυ δεκ ζηαιαηά ημοξ επαββεθιαηίεξ απυ ημ κα ηθαρμονίγμοκ
ηαζ επίζδξ δεκ ημοξ ζηαιαηά απυ ημ κα ζοιπενζθένμκηαζ ζε ηάεε βφνμ,
αηυιδ ηαζ ιε ηα πεζνυηενα βνάιιαηα, ζα κα’ καζ εέια γςήξ ή εακάημο.
Θπμνείξ κα ιεηνήζεζξ ηδκ ζηακυηδηα ηαζ ημ πάεμξ απυ ημ πυζμ
παναιέκμοκ μζ παίηηεξ πάκς απ’ ημ ηαιπθυ ιεηά ημκ αβχκα. Λζ ελπέν
ακαζηεοάγμοκ ηα παζπκίδζα ηυζμ πνυκμ υζμ πνεζάγεηαζ βζα κα ανμοκ ιζα
ζηακμπμζδηζηή θφζδ. Ππήνπε ιζα ζηναηδβζηά ηαθφηενδ ηίκδζδ εδχ; Λζ
ελπέν μνιμφκ ζηζξ δζελαβυιεκεξ κεηνμρίεξ υπςξ ηα πενζζηένζα ζηα
αβάθιαηα. ηακ δεκ ηαηαθήβμοκ ζε ιζα απμδεηηή θφζδ, ζοιαμοθεφμκηαζ
ημκ οπμθμβζζηή. Λζ πμιπίζηεξ, ειμφ ζοιπενζθαιαακμιέκμο, ζαήκμοκ υθεξ
ηζξ απμδείλεζξ ημο παζπκζδζμφ ζακ κα ’ηακ ιαηςιέκo βάκηζ ζημ ζπίηζ ημο
Λ.J1.
ΐέααζα, ειείξ μζ πνςηάνδδεξ δεκ ιπμνμφιε κα δμφιε πμθθέξ
δοκαηυηδηεξ ζε ιζα ηίκδζδ ημο Ξηναιπθ, επεζδή δεκ βκςνίγμοιε ηζξ θέλεζξ
ηαζ ηζξ ζηναηδβζηέξ. ηακ πάκς έκα παζπκίδζ βζα 2 πυκημοξ, ηοπαίκεζ κα
πενκάεζ μ Θάνθμκ. Βλεηάγεζ ημ ηαιπθυ ηαεχξ ηαζ ηα ηεθεοηαία βνάιιαηα,
ηα δζηά ιμο ηαζ ημο ακηζπάθμο.
«CRONE είκαζ δ αέθηζζηδ επζθμβή ζμο», θέεζ ιε ζζβμονζά. «Θε ημ
CRONE ηενδίγεζξ ημκ αβχκα».
«Αεκ λένς ημ CRONE», απακηχ. (Ώνβυηενα, υηακ ημ
λακαζηέθημιαζ, ακηζθαιαάκμιαζ πςξ λένς ηζ ζδιαίκεζ CRONE:
ζηαθζδζαζιέκδ βνζά βοκαίηα).
«Θε ημ CONGER επίζδξ θαίκεηαζ κα ηενδίγεζξ», θέεζ.
«CONGER; Αεκ ημ λένς μφηε αοηυ» . (Έκα είδμξ εαθάζζζμο
πεθζμφ).
Βθ’ υζμκ δεκ ιπμνχ κα δς αοηέξ ηζξ θέλεζξ, δ απμηίιδζδ ημο
Θάνθμκ βζα ημκ ηνυπμ πμο εα ιπμνμφζα κα ηενδίζς, είκαζ ζακ κα νςηάεζ
ηακείξ ηζ έβζκε ηζ ακ μζ Θπμοηξ ηαζ Ξάκηακξ 2 ηαθφπημκηακ απυ έκα
ηζμφνιμ αανζά μπθζζιέκςκ ζοκηνυθςκ. πςξ αηυιδ, πμθθή ex post facto
ακάθοζδ ημο Ξηναιπθ είκαζ ηαεανά εεςνδηζηή, δεδμιέκδξ ηδξ
πενζμνζζιέκδξ βκχζδξ ιμο βζα ηζξ θέλεζξ. ΐέααζα, ακ δεκ είπα γδηήζεζ απυ
ημκ Θάνθμκ κα αμδεήζεζ ζηδκ ακάθοζδ ημο παζπκζδζμφ, δεκ εα έαθεπα μφηε
εα ιάεαζκα ηα CRONE ηαζ CONGER.
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O.J. Simpson- παιηφο αζιεηήο ηνπ ακεξηθάληθνπ πνδνζθαίξνπ πνπ θαηεγνξήζεθε γηα
δηπιφ θφλν, αιιά ηειηθά αζσψζεθε ην 1995.
2
Θξπιηθνί ιεζηέο ησλ αξρψλ ηνπ εηθνζηνχ αηψλα πνπ είραλ πνιπκειή ζπκκνξία.
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Θπμνμφζα κα ιάες αοηέξ ηζξ θέλεζξ ιεθεηχκηαξ. ιςξ βζα ηζξ
θέλεζξ πέκηε ηαζ έλζ βναιιάηςκ έπς πμθφ δνυιμ αηυιδ. Ώημθμοεχ ημ
πνυβναιια ιεθέηδξ πμο ζοζηήκεηαζ ζε ηάεε πνςηάνδ. Αζααάγς
πνμζεηηζηά ημ ζημκάηζ. Δ Βεκζηή Έκςζδ Ξηναιπθ εηδίδεζ ιζα θίζηα βζα
ημοξ ηαζκμφνζμοξ πμο πενζθαιαάκεζ ηζξ δζβνάιιαηεξ ηαζ ηνζβνάιιαηεξ
θέλεζξ, ιζηνέξ θέλεζξ ιε J,Q,X ηαζ Γ ηαζ ηζξ δέηα θέλεζξ ιε Q αθθά πςνίξ U
(QAT, QAID, QOPH, FAQIR, QANAT, TRANQ, QINDAR, QINTAR,
QWERTY & SHEQEL). Ώηυιδ, οπάνπεζ ιζα θίζηα θέλεςκ βζα «λεθυνηςια
θςκδέκηςκ», δδθαδή, ηεηναβνάιιαηεξ θέλεζξ ιε δφμ Ε, δφμ U ή ηνία
θςκήεκηα, ηαζ πεκηαβνάιιαηεξ ιε ηέζζενα θςκήεκηα. θα αοηά ζ’ έκα
ημιιάηζ πανηί πμο ημοααθάς πακημφ ιαγί ιμο χζπμο κα θενςεεί ηαζ κα
ζηζζηεί.
Οα «δζβνάιιαηα» ήηακ οπυεεζδ εκυξ απμβεφιαημξ, πνζκ ημ πνχημ
ιμο ημονκμοά, ηα ειπέδςζα δζααάγμκηάξ ηα ηαζ βνάθμκηάξ ηα ιε ηδ
ζεζνά, ανπίγμκηαξ ιε ημ ΏΏ (έκαξ ηφπμξ πααακέγζηδξ θάααξ) ηαζ
ηεθεζχκμκηαξ ιε ημ ΠΛ (υπςξ ζημ «Πμ 1, Άκηνζακ!»). Ώθθά αηυιδ ηαζ ιεηά
απυ θίβμοξ ιήκεξ, ακαηαθφπης πςξ ηα δζβνάιιαηα δεκ είκαζ δεφηενδ θφζδ
ιμο. ΐΛ ή Λΐ είκαζ ημ ζςζηυ; (Ομ ΐΛ, υπςξ beau, είκαζ απμδεηηυ). Ομ ΔΘ
ή ημ SΔ παίγεζ; (Ζαζ ηα δομ).
Οα 972 «ηνζβνάιιαηα» είκαζ πνμηθδηζηυηενα. Αζααάγς πνμξ ηα
ηάης ηζξ ζηήθεξ ζημ ζημκάηζ ηαζ δζαβνάθς ιε Ρ ηα ήδδ βκςζηά. Μενίπμο
70 ημζξ εηαηυ θεφβμοκ ιε ηδκ πνχηδ. Μνμζπαεχ κα αθμιμζχζς ηα
οπυθμζπα δζα ηδξ επακάθδρδξ. Ζακείξ δεκ έπεζ πνμηείκεζ ιζα ηαθφηενδ
ιέεμδμ· ηα ηνζβνάιιαηα, ιμο θέκε, απμζηήεζζέ ηα ροπνά. Έηζζ, ζ’ έκα
λεπςνζζηυ πανηί, βνάθς ηζξ 300 ζπεδυκ άβκςζηεξ θέλεζξ. AAL, ABA, ABO,
ABY, AFF… Αζααάγς ηδκ ηάεε θέλδ πάθζ ηαζ πάθζ, ηδκ ηανθχκς ιε ηα
ιάηζα ιμο, ιε ηδκ εθπίδα πςξ δ εζηυκα ηδξ εα εκηοπςεεί ζημ ιοαθυ ιμο.
Θυθζξ κζχες ζζβμονζά, ηδ ιανηάνς. Όζηενα βνάθς ιζα κέα θίζηα: 180
θέλεζξ αοηή ηδ θμνά. ΐάγς ιζα αμφθα δίπθα ζε αοηέξ βζα ηζξ μπμίεξ
αζζεάκμιαζ ζίβμονμξ, ιζα παφθα υηακ δεκ είιαζ.
Ώοηυ πμο δεκ ηάκς είκαζ κα βνάθς ηζξ ενιδκείεξ, μζ μπμίεξ
ιπμνμφκ κα αμδεήζμοκ ηαζ πμθθέξ είκαζ εκδζαθένμοζεξ. Λζ ενιδκείεξ υιςξ
δεκ έπμοκ ζδιαζία ζημκ πενζμνζζιέκμ ακηζηεζιεκζηυ ζημπυ ημο Ξηναιπθ.
Ζάπμζμξ εα ιπμνμφζε κα οπμζηδνίλεζ υηζ μζ θέλεζξ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα
δεκ είκαζ θέλεζξ. Βίκαζ αημθμοείεξ βναιιάηςκ πμο πμνεφμοκ ζημ ηαιπθυ,
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ιζα δζάηαλδ βναιιχκ, ηυλςκ ηαζ ηφηθςκ. Λζ αημθμοείεξ ζοκήεςξ
ακαπανζζημφκ ηδ βθχζζα, αθθά ηα βνάιιαηα πμο ηζξ ζοκζζημφκ ζηδκ
πναβιαηζηυηδηα δεκ είκαζ ηίπμηα πενζζζυηενμ απυ, υπςξ μ Ογυεθ Ξένιακ
ημ εέηεζ ςιά, «ενβαθεία ζημνανίζιαημξ», ηα μπμία εα πνέπεζ κα
παναηεεμφκ ιε ηνυπμ εεςνμφιεκμ απμδεηηυ απυ ιζα πδβή ακαθμνάξ ή
άθθςξ κα απμννζθεμφκ απυ ημ πεδίμ ημο παζπκζδζμφ. Θα ιπμνμφζακ κα
ήηακ ηοπαία ζπήιαηα ή πνχιαηα ή ημοιπζά ή ιζηνμπνάβιαηα πμο πνέπεζ
κα ημπμεεηδεμφκ ιε ιζα ζοζηδιαηζηή ζεζνά. Ώπθχξ ζοιααίκεζ κα είκαζ
βνάιιαηα πμο ζπδιαηίγμοκ θέλεζξ.
Βίκαζ ιζα θμνιαθζζηζηή αθθά πνήζζιδ βζα ηδκ χνα άπμρδ. Θε ημκ
πνυκμ εα ακαηαθφρς ηδκ μιμνθζά θέλεςκ υπςξ FLOKATI ηαζ
GANTLOPE ηαζ SEADROME ηαζ PANTOFLE ηαζ PERDU ηαζ OUGUIA ηαζ
SNAFUED ηαζ SIEROZEM ηαζ OQUASSA. Θα ενςηεοεχ επηαβνάιιαηεξ
θέλεζξ πμο παίνκμοκ υβδμμ βνάιια ζηδκ ανπή ημοξ: LEVATORELEVATOR, LEADERS- PLEADERS, ESTIVAL- AESTIVAL- FESTIVAL,
INCITES- ZINCITES, ONETIME- ZONETIME. Ζαζ αηυιδ εα ράλς ηζξ
ζδιαζίεξ ημοξ ηαζ έηζζ εα βίκς ηαθφηενμξ .
Γζα ηδκ χνα ηαηαθαααίκς υηζ εκχ μζ ενιδκείεξ ιπμνεί κα είκαζ
εκδζαθένμοζεξ, δεκ είκαζ απαναίηδηεξ. Βίκαζ ζπεδυκ αδφκαημ κα παίλεζξ
αβςκζζηζηυ Ξηναιπθ ορδθμφ επζπέδμο (ή αηυιδ ηαζ παιδθμφ επζπέδμο) ακ
βονκάξ ηδκ πθάηδ ζηδ πνήζδ πενίενβςκ θέλεςκ. Οα δομ πζμ ημζκά νεθνέκ
ηςκ παζηηχκ ημο ηαεζζηζημφ είκαζ ημ ηαπφπμπημ «Ώοηυ είκαζ θέλδ;» ηαζ ημ
αβακαηηζζιέκμ «Αεκ ιπμνεί κα είκαζ θέλδ!» Αζυηζ πχξ ιπμνεί ηάηζ κα είκαζ
θέλδ, ακ δεκ ηδκ έπς λακαδεί πμηέ; Δ απάκηδζδ πμο ανίζης απ’ ηδκ ανπή,
είκαζ πςξ οπάνπμοκ πάνα πμθθέξ θέλεζξ (εηαημκηάδεξ πζθζάδεξ ιάθζζηα)
πμο αηυιδ ηαζ μ πζμ ιμνθςιέκμξ δεκ βκςνίγεζ.
Γζα κα παίλεζ ηάπμζμξ αβςκζζηζηυ Ξηναιπθ, εα πνέπεζ κα
λεπενάζεζ ηδ ιαηαζμθνμζφκδ κα ανκείηαζ κα παναδεπεεί ζοβηεηνζιέκεξ
θέλεζξ ςξ αθδεζκέξ ηαζ κα απμδεπεεί πςξ ημ παζπκίδζ απαζηεί εηιάεδζδ
θέλεςκ πμο ίζςξ κα ιδκ έπμοκ ηαιία πνδζζιυηδηα ηαεδιενζκά. Ομ
Ξηναιπθ ημο ηαεζζηζημφ έπεζ κα ηάκεζ ιε ημ πμζμξ ηαηέπεζ ηαθφηενμ εκενβυ
θελζθυβζμ. Βίκαζ ηάπμζμ είδμξ ακάζηνμθμο παγθ ζηαονυθελμο. ιςξ ζηδκ
αίεμοζα ημο ημονκμοά, ημ Ξηναιπθ δεκ έπεζ κα ηάκεζ ιε ημ θελζθυβζμ. Ώκ
είπε, εβχ –έκαξ ζπμοδαβιέκμξ επαββεθιαηίαξ δδιμζζμβνάθμξ– εα
δέζπμγα. Ώθθά ημ ζοκαβςκζζιυ ιε ημοξ πνςηαεθδηέξ ιυκμ κα ημκ
μκεζνεφμιαζ ιπμνχ. πζ, ημ Ξηναιπθ δεκ έπεζ κα ηάκεζ ιε ηζξ θέλεζξ. Έπεζ κα
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ηάκεζ ιε ημ κα ηαηέπεζξ ημοξ ηακυκεξ ημο παζπκζδζμφ, ηαζ ηακυκεξ είκαζ μζ
θέλεζξ.
Ζάπμζμζ παίηηεξ –υπςξ μ Θάεζμο, μ πμζδηήξ ημο πάνημο, ή μ Νμκ
Οίηενη– θαίκεηαζ κα βκςνίγμοκ ηδ ζδιαζία ηάεε θέλδξ πμο παίγμοκ. Βίκαζ
πενίενβμζ εναζηέξ ηςκ θέλεςκ πμο απμδέπμκηαζ πνυεοια ηζξ ζδζμννοειίεξ
ηαζ ηζξ ακηζθάζεζξ ηδξ βθχζζαξ. Ζάπμζμζ παίηηεξ, ζοπκά υπζ μζ ηαθφηενμζ,
οπμαζαάγμοκ ημ παζπκίδζ ζηα ιέηνα ημοξ. Λζ θέλεζξ είκαζ αθθυημηεξ, ςζυημο
ηζξ ιάεμοκ. Θεηά υιςξ δεκ είκαζ. Ξημ θυνμοι ζογήηδζδξ βζα ημ Ξηναιπθ
ιέζς ζιέζθ ιε ηδκ μκμιαζία Μαζπκίδζα Αζαζηαφνςζδξ Ηέλεςκ,
Βπαββεθιαηζηυ ή CGP, ζημ μπμίμ ζοιιεηέπς, έκαξ παίηηδξ ζοκμρίγεζ ηδκ
ακηίθαζδ πμθφ ςναία. Ομ εέια «θαίκεηαζ κα είκαζ υπζ μ ανζειυξ ηςκ
θέλεςκ, μφηε ημ πανάλεκμ ηςκ θέλεςκ, αθθά δ ακηίθδρδ πςξ μ ακηίπαθμξ
εα πνδζζιμπμζήζεζ ηζξ πανάλεκεξ θέλεζξ πμο λένεζ ηζ εζφ δεκ εα
πνδζζιμπμζήζεζξ αοηέξ πμο λένεζξ». Ξχγς ημ ημιιάηζ αοηυ. Ξημ Ιηάκιπενζ
παίγς «κέεξ» θέλεζξ υπςξ QUOIN, QANAT ηαζ OUTVIES ηζ είκαζ ηυζμ
εοπάνζζημ υζμ ηζ δ κίηδ.
«Ζάεε θελζηυ» βνάθεζ μ Ιηιίηνζ Θπυνβηιακ, «ακελάνηδηα πυζμ
πθήνεξ ή πςνίξ πενζημπέξ είκαζ, έπεζ δζαθέλεζ έκα ζπεηζηά ιζηνυ ανζειυ
θέλεςκ απυ ημκ ηενάζηζμ υβημ απυ θέλεζξ πμο απμηεθμφκ ηδ βθχζζα». Λζ
θελζημβνάθμζ απμθαζίγμοκ ηζ ιπαίκεζ ζηα θελζηά ηαζ μ ηυζιμξ απμθαζίγεζ
πμζα θελζηά εα πνδζζιμπμζήζεζ ζακ πδβέξ. Έκα άθθμ ζενυ ηέναξ ηςκ
θελμπαζπκζδζχκ, μ Νμξ Έηθεν, βνάθεζ υηζ «ηάεε άημιμ πνέπεζ κα ηνααήλεζ
ηδ δζαπςνζζηζηή βναιιή ακάιεζα ζηζξ θέλεζξ ηαζ ηζξ ιδ θέλεζξ ηαζ, αθμφ ημ
ηάκεζ αοηυ, κα βκςζημπμζήζεζ πνμζεηηζηά ζημοξ άθθμοξ ηζ απυεεια
θέλεςκ πνδζζιμπμζεί. Αεκ οπάνπεζ απυθοηα ζςζηή απάκηδζδ».
Λ ηυζιμξ ημο Ξηναιπθ έηνζκε πςξ ημ Βπίζδιμ Ηελζηυ ηςκ
Μαζηηχκ Ξηναιπθ (OSPD) πμο πνςημεηδυεδηε ημ 1978 βζα ημοξ ζημπμφξ
ημο παζπκζδζμφ, εα έδζκε απάκηδζδ ζηδκ ενχηδζδ, ηζ είκαζ θέλδ; Δ ηεθεοηαία
έηδμζδ (δ ηνίηδ, ή OSPD3) πενζθαιαάκεζ θέλεζξ πμο ανίζημκηαζ ζε
ημοθάπζζημκ ιία απυ ηζξ δέηα εηδυζεζξ πέκηε ιεβάθςκ ημθεβζαηχκ θελζηχκ
ηςκ Δ.Μ.Ώ. Λ ηυζιμξ ημο Ξηναιπθ δζπάζηδηε απυ ιζα απυθαζδ ηδξ
Hasbro ημ 1994 κα ηαηανβήζεζ πενίπμο 200 «πνμζαθδηζηέξ» θέλεζξ απυ ημ
OSPD. Σξ ιένμξ ζοιαζααζιμφ, δ εηαζνεία ζοιθχκδζε κα εηδμεεί απυ ημκ
μίημ Merriam-Webster έκα αζαθίμ βζα ημοξ επίζδιμοξ αβχκεξ ημ μπμίμ κα
πενζέπεζ υθεξ ηζξ θέλεζξ, ηαζ ηζξ ανυιζηεξ, αθθά πςνίξ ενιδκείεξ ή
παναδείβιαηα θνάζεςκ. Θυκμ ηζξ θέλεζξ. Ομ κέμ αζαθίμ, ημ μπμίμ εηδίδεηαζ
ηαηά ημ λεηίκδια ηδξ ηανζέναξ ιμο ζημ Ξηναιπθ, θέβεηαζ «Βπίζδιμξ
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Ζαηάθμβμξ Ηέλεςκ βζα Ομονκμοά ηαζ Λιίθμοξ», ηαζ είκαζ βκςζηυ ςξ
ΛWL.
Θζθχκηαξ βεκζηά, εάκ ιζα θέλδ ανίζηεηαζ ακάιεζα ζηζξ 120.302
θέλεζξ δφμ έςξ εκκέα βναιιάηςκ (ζοκ ημοξ ηθζηζημφξ ηφπμοξ) πμο
ανίζημκηαζ ζημ OWL, είκαζ ζςζηή. Ώκ υπζ, δεκ είκαζ. Λζ παίηηεξ ημο
Ξηναιπθ θζθμκζημφκ βζα ημ ακ ζοβηεηνζιέκεξ θέλεζξ εα πνέπεζ κα
δζαβναθμφκ ηαζ άθθεξ κα πνμζηεεμφκ· δ ΒΛΞ έπεζ ιζα επζηνμπή θελζηχκ ιε
οπμπνέςζδ κα ζογδηά ηέημζα εέιαηα. Ζαεχξ ιαεαίκς υηζ ημ αζαθίμ δεκ
είκαζ δίπςξ ακαημθμοείεξ, ηαηαθήβς πςξ δεκ οπάνπεζ θυβμξ κ’ ακδζοπχ
βζ’ αοηυ. Αεκ είιαζ θελζημβνάθμξ.
Βηηυξ ημο υηζ πανααθέπς ηζξ ενιδκείεξ, δεκ βνάθς επίζδξ πμζεξ
απυ ηζξ ηνζβνάιιαηεξ θέλεζξ παίνκμοκ πθδεοκηζηυ ηαζ πμζεξ υπζ. Ώοηυ
ιπμνεί κα βίκεζ ανβυηενα. To ιέβεεμξ ιζαξ έζης ηαζ ηυζμ ιζηνήξ θίζηαξ
θαίκεηαζ ανηεηά απμηανδζςηζηυ.
Ζακά δομ ηεπκάζιαηα απμικδιυκεοζδξ αέααζα αμδεμφκ. θα ηα
βνάιιαηα ηδξ θνάζδξ BETSY’S FEET, ιμο θέεζ ηάπμζμξ, ιπμνμφκ κα
πνμζανηδεμφκ ζηδκ θέλδ ΖΏ (δ πκεοιαηζηή οπυζηαζδ ημο ακενχπμο ζηδκ
αζβοπηζαηή ενδζηεία) βζα κα θηζάλμοκ ηνζβνάιιαηεξ θέλεζξ (KAB, KAE,
KAT, KAS, KAY, KAF), εκχ υθα ηα ζφιθςκα ηδξ θνάζδξ KNIGHT SWAM
ιπμνμφκ κα ιπμοκ πνζκ ημ ΏΒ (ζηςηζέγζηδ θέλδ βζα ημ «έκαξ»).
Ώβμνάγς θίβα αμδεήιαηα ιεθέηδξ, ιέζα ζ’ αοηά ηαζ έκα θνάκηθζκ,
ιζα δθεηηνμκζηή ζοζηεοή παθάιδξ ζημ ιέβεεμξ πζζηςηζηήξ ηάνηαξ ηαζ ζημ
πάπμξ παηέημο ηζζβάνςκ, εεζζηζηή υζμ ηαζ ηα δομ. Βίκαζ θμνηςιέκμ ιε ημ,
λεπεναζιέκμ πζα, OSPD2. Φηζαβιέκδ ζηζξ ανπέξ ημο ’90 απυ ηδκ Franklin
Electronic Publishers, δ ιζηνμζοζηεοή θαίκεηαζ κα δζαηίεεηαζ ιοζηζηά ηαζ
ιυκμ ζημκ ηφηθμ ημο Ξηναιπθ. Μθδνχκς 43,25$ ζ’ έκακ ηφπμ ζημ Ξακ
Φνακηζίζημ μ μπμίμξ έπεζ αβμνάζεζ ιεβάθμ ιένμξ απυ ημ εκαπμιέκμκ
απυεεια. Βίκαζ ιαοναβμνίηδξ, αθθά αλίγεζ. Γνάθεζξ ιζα θέλδ, παηάξ Enter
ηαζ ημ θνάκηθζκ ζμο θέεζ ακ δ θέλδ είκαζ απμδεηηή (ηζ ακ είκαζ, δίκεζ ηδκ
ενιδκεία) ή υπζ (μπυηε πνμηείκεζ δζμνεχζεζξ). Γνάθεζξ ηαζ ηα επηά
βνάιιαηά ζμο ηαζ ημ θνάκηθζκ δίκεζ θίζηα ιε υθεξ ηζξ απμδεηηέξ θέλεζξ ημο
ακαθμβίμο ζμο. Γνάθεζξ ηέζζενα ενςηδιαηζηά ηαζ ημ θνάκηθζκ επζζηνέθεζ
υθεξ ηζξ ηεηναβνάιιαηεξ θέλεζξ ζε αθθααδηζηή ζεζνά. Βπηά ενςηδιαηζηά
ζοκ υθα ηα βνάιιαηά ζμο, απμθένμοκ υθα ηα ζηναιπθ πμο πενζέπμκηαζ.
Ξηα ημονκμοά, μζ παίηηεξ αβάγμοκ ηα θνάκηθζκ ημοξ ιυθζξ
ηεθεζχζμοκ ηα παζπκίδζα βζα κα δμοκ ηζ ημοξ δζέθοβε. Ξ’ έκακ αβχκα έπς
AEEEST? Ζαζ οπάνπεζ έκα ακμζηηυ Δ ζημ ηαιπθυ. Μαίγς ΒΔ βζα κα
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απαθθαβχ απυ ημ έκα Β. Θεηέπεζηα, ακανςηζέιαζ ακ είπα ζηναιπθ ηαζ ημ
θνάκηθζκ ιε δμοθεφεζ ιε απυδμζδ αζμκζημφ ακενχπμο: AESTHETE. Ζζ υηακ
δεκ λένς ηζ κα ηάκς ιε ηα πμθθά οπμζπυιεκα βνάιιαηα ADENOPR, ημ
θνάκηθζκ ηαηαδεζηκφεζ ηδκ ακεπάνηεζά ιμο ηεηνάηζξ: APRONED,
OPERAND, PADRONE, PANDORE.
Γζα 20$ αβμνάγς ημ Μθήνεξ ΐζαθίμ ηςκ Ηέλεςκ1 ηαζ ημ Μθήνεξ
Ζεκυ ΐζαθίμ2, δομ οπενιεβέεεζξ ηυιμζ εηαημκηάδςκ ζεθίδςκ βειάημοξ
θέλεζξ ηαλζκμιδιέκεξ ιε ηνυπμ πμο δεκ έπς λακαδεί. Ομ ΐζαθίμ ηςκ Ηέλεςκ
ζε πνχια ροπεδεθζηυ βαθάγζμ, ιε ζοκδδιζμονβυ ημκ Θάζη Θπάνμκ, έκακ
παίηηδ ελπέν πμο ζοκεηέθεζε χζηε κα οπάνπμοκ θίζηεξ θέλεςκ βζα ιεθέηδ
ζημ Ξηναιπθ: θέλεζξ ιε 70% θςκήεκηα. Ληηαβνάιιαηεξ θέλεζξ ιε πέκηε
θςκήεκηα. Ηέλεζξ ιε θζβυηενα απυ επηά βνάιιαηα πμο έπμοκ J, Q, X ή Γ.
Βπηαβνάιιαηεξ θέλεζξ ηαλζκμιδιέκεξ ιε αάζδ ημοξ πζμ πζεακμφξ
ζοκδοαζιμφξ έλζ βναιιάηςκ ζοκ έκα έαδμιμ βνάιια. Ομ ίδζμ βζα ηζξ
μηηάνεξ. Οεηναβνάιιαηεξ πμο θηζάπκμκηαζ απυ ηνζβνάιιαηεξ. Μεκηάνεξ
απυ ηεζζάνεξ. θεξ μζ ηνζ-, ηεηνα-, πεκηα-, ελα-, επηα- ηαζ μηηαβνάιιαηεξ
θέλεζξ ηαλζκμιδιέκεξ αθθααδηζηά ιε ημ αθθάβναιιά ημοξ. Ομ Ζεκυ ΐζαθίμ
είκαζ αηυιδ πζμ αθθυημημ: ηίπμηα πενζζζυηενμ απυ δφμ θίζηεξ ζε
αθθαβναιιαηζηή ζεζνά – θέλεζξ ιε έλζ βνάιιαηα ηζ έκα ιπαθακηέν ηαζ
θέλεζξ ιε επηά βνάιιαηα ηζ έκα ιπαθακηέν.
Ώοηά ηα αζαθία είκαζ έκαξ αζαθήξ ζςνυξ απυ ηεθαθαία βνάιιαηα
πμο ηαηδβμνζμπμζμφκ ηδ βθχζζα ιε ηάλδ, αθθά ηάκμοκ ηδκ αθμιμίςζδ κα
θαίκεηαζ αδφκαηδ. Ξηήθεξ ζηδθχκ ιε θέλεζξ. Ζαευθμο ενιδκείεξ ηαζ
βανκζημφνεξ. Θυκμκ μζ θέλεζξ. ιςξ υηακ ακμίβς ηα αζαθία ηαζ ανπίγς κα
ηα λεθοθθίγς, κζχες αβαθθίαζδ. Βίκαζ ζακ κα ανήηα ημ ιοζηζηυ ηδξ
επζηοπίαξ ζημ Ξηναιπθ.
Ξηδκ ζεθίδα 24 ημο ΐζαθίμο ηςκ Ηέλεςκ ανπίγμοκ ηα ζηναιπθ ημο
Θάζη Θπάνμκ ιε βαθάγζα βνάιιαηα, πμο ζηδκ πναβιαηζηυηδηα άνπζζακ
πμθφ πνζκ ημκ ηαζνυ ηςκ μιίθςκ ηαζ ηςκ ημονκμοά, υηακ ημ αβςκζζηζηυ
Ξηναιπθ παζγυηακ ηονίςξ ζε αίεμοζεξ παζπκζδζχκ μζ μπμίεξ ακήηακ ζε
θακαηζημφξ ζηαηζζηέξ. Ομ πζμ θδιζζιέκμ ήηακ μ «ιζθμξ Ξηαηζμφ ηαζ
Ιηάιαξ ηδξ Ιέαξ Πυνηδξ», βκςζηυηενμξ ςξ «Ξπίηζ ηςκ φθθςκ». Ομ
Ξηναιπθ παζγυηακ εηεί απυ ηδ δεηαεηία ημο ’50, υηακ ημ παζπκίδζ παθμφζε
ηυζιμ βζα πνχηδ θμνά ζηδ πχνα.
1
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Λζ παίηηεξ ιάεαζκακ θέλεζξ ηονίςξ ιέζς ηδξ χζιςζδξ πάκς ζημ
ηαιπθυ, οπμαμδεμφιεκμζ απυ ημ Μνυηοπμ Ζμθεβζαηυ Ηελζηυ Funk &
Wagnalls, έκακ πθμοζζμπάνμπμ ηυιμ 150.000 θδιιάηςκ, ημ μπμίμ ήηακ δ
πδβή θέλεςκ ημο «Ξπζηζμφ ηςκ φθθςκ» (δζυηζ έκαξ επζιεθδηήξ ηςκ Funk &
Wagnalls έπαζγε εηεί ηαηηζηά). Ζάπμζα ζηζβιή ζηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο
’60, έκαξ απυ ημοξ παίηηεξ πνμζδζυνζζε πςξ δ θέλδ SATIRE πνυζθενε
πάνα πμθθέξ εοηαζνίεξ βζα κα ηάκεζ ηακείξ ζηναιπθ. Βνεοκχκηαξ ημ
θελζηυ, ανήηε υηζ δέηα μηηχ απυ ηα είημζζ έλζ βνάιιαηα ημο αθθάαδημο
ζοκδοάγμκηακ ιε ημ SATIRE βζα κα ζπδιαηίζμοκ ελήκηα επηά
επηαβνάιιαηεξ θέλεζξ.
Βηείκμκ ημκ ηαζνυ, δεκ οπήνπακ ζημκάηζα ηαζ πνμβνάιιαηα
οπμθμβζζηχκ πμο λενκάκε θέλεζξ. Ζακείξ δεκ ελαζημφκηακ ζημοξ
ακαβναιιαηζζιμφξ ιε ημκ ηνυπμ ημο Θαη ηαζ ημο Θάνθμκ, θςκάγμκηαξ
θέλεζξ βμνβά, μ έκαξ ιεηά ημκ άθθμκ. Ξημ Ξπίηζ ηςκ φθθςκ, μζ παίηηεξ
ακηάθθαζζακ ακαβνάιιαηα ηζ έηνςβακ χνεξ ή ηαζ ιένεξ πνμζπαεχκηαξ
κα ηα θφζμοκ, «οθζηυ πμο μζ πενζζζυηενμζ ιέζμζ παίηηεξ ζήιενα εα
πεημφζακ ιαηνζά», ιμο θέεζ μ Ηέζηεν Ξυκιπνακ, μ ηαθφηενμξ κεμτμνηέγμξ
παίηηδξ ζηδ δεηαεηία ημο ’60 ηζ έκαξ απυ ημοξ ηαθφηενμοξ αηυιδ.
Ξηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ΄70, δ Selchow & Righter έθηζαλε ιζα
εεκζηή μνβάκςζδ παζηηχκ ηαζ άνπζζε κα εηδίδεζ έκα δεθηίμ. Ομ SATIRE
πνςημπανμοζζάζεδηε ζημ δεφηενμ θφθθμ ημο Αεθηίμο ηςκ Μαζηηχκ
Ξηναιπθ. Δ ηνίηδ έηδμζδ πνυηεζκε άθθμ έκα παναβςβζηυ βηνμοπ έλζ
βναιιάηςκ: AENRST πμο έθηζαπκε ημ SANTER*. Ζζ άθθμζ «ημνιμί»
λεθφηνςζακ: SETTER, ENTERS, RETINA, SALTER, ηαζ ηέθμξ, TISANE, ημ
μπμίμ ζοκδοαγυηακ ιε είημζζ ηνία βνάιιαηα ζπδιαηίγμκηαξ πεκήκηα εκκζά
θέλεζξ. (Ζαζ ημ SATIRE ηαζ ημ TISANE, βκςζηυ επίζδξ ςξ SATINE, ηχνα
θηζάπκμοκ πενζζζυηενεξ θέλεζξ θυβς ηςκ πνμζεδηχκ ζημ θελζηυ ημο
Ξηναιπθ). Ώπυ ηζξ επηαβνάιιαηεξ, θέλεζξ, δ ένεοκα ιεηαημπίζεδηε ζηζξ
μηηαβνάιιαηεξ.
Λζ ενεοκδηέξ ηςκ θέλεςκ εθάνιμζακ ζημ παζπκίδζ ιαεδιαηζηή
θμβζηή. Γκχνζγακ υηζ ηα πνμεειαηζηά ηαζ ηα ηαηαθδηηζηά ήηακ ηθεζδί βζα
ημκ ζπδιαηζζιυ ζηναιπθ. Γνάιιαηα υπςξ ηα A, E, I, N, R, S ηαζ Ο,
ζοκδοάγμκηακ ηαθά. Οα D, G, L, N ηαζ Λ επίζδξ θαζκυηακ κα οπυζπμκηαζ
πμθθά. Δ έιπκεοζδ ηςκ παζηηχκ εκζζπουηακ απυ ηδκ ζζημνία ηαζ ηδ
βθςζζζηή ένεοκα. Ξηδκ έηδμζδ ημο 1890 ημο αζαθίμο θελμπαζπκζδζχκ

Ξηαπομθμβήιαηα βζα Μενίενβμοξ απυ ημοξ Θενζζηζημφξ Ώβνμφξ ηδξ
Γναιιαηείαξ, μ Οζανθξ Ζάνμθ Θπμιπυ δδιμζίεοζε έκα δζάβναιια πμο
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πενζείπε ηδ ζπεηζηή ζοπκυηδηα ηςκ βναιιάηςκ ημο αθθααήημο, πμο
«οπμθμβίζεδηε ιε πμθφ ιεβάθδ αηνίαεζα». Θε ηδ ζεζνά, ηα πνχηα δχδεηα
ήηακ ETAOINSHRDLU, δ ζεζνά ζηδκ μπμία ααζίζηδηε ημ πθδηηνμθυβζμ ηδξ
θζκμηοπζηήξ1. (Λζ δφμ ανζζηενέξ ζηήθεξ ημο πθδηηνμθυβζμο πανάβμοκ ηζξ
αημθμοείεξ ETAOIN ηαζ SHRDLU). Θεθέηεξ ηδξ ζοπκυηδηαξ ηςκ
βναιιάηςκ ζε έκηοπα αιενζηάκζηςκ αββθζηχκ επζαεααίςζακ ηδ ζεζνά. Ξημ
Ξηναιπθ δεκ ήηακ έηπθδλδ πμο ημ G ήηακ ιέζα, θυβς ημο υηζ είκαζ
ζοκδεζζιέκεξ μζ θέλεζξ πμο θήβμοκ ζε –ING. Οα Δ ηαζ U εα ιπμνμφζακ κα
ήηακ ιέζα βζαηί οπάνπμοκ ιυκμ δφμ Δ ζ’ έκα ζεη ηαζ βζαηί ημ U είκαζ ημ πζμ
δφζπνδζημ απ’ ηα θςκήεκηα.
Λζ πνχηεξ θίζηεξ, πμο θηζάπηδηακ ιε ημ πένζ, δεκ ήηακ πάκημηε
αλζυπζζηεξ. Ξπεδυκ ηάεε θμνά ηάηζ ειθακζγυηακ ζημ Αεθηίμ, παίηηεξ
έζηεθκακ δζμνεχζεζξ, ζδιάδζ υηζ δ ημζκυηδηα ηςκ ιμκμιακχκ ιε ηζξ θέλεζξ
ακαπηοζζυηακ: «Λ Ογμκ Οένκεν άθδζε έλς ημ GANTRIES ηαζ ημ
PANTRIES ζηδ θίζηα ημο RETAINS. Ώοηυ ηάκεζ ημοθάπζζημκ 62
μηηαβνάιιαηα ζηναιπθ». «Οα ακαβνάιιαηα ηςκ μηηαβνάιιαηςκ ημο Ογμ
Ζμνηέγ πνεζάγμκηαζ θίβδ αμήεεζα. ACONITES- CANOEIST ηαζ SONICATE.
ASTERISM- MISRATES ηαζ SMARTIES. PSILOTIC- POLITICS ηαζ
COLPITIS».
Δ ηοηθμθμνία ημο OSPD ηςκ 662 ζεθίδςκ, έηακε εοημθυηενμ ημ
ράλζιμ θέλεςκ, αθθά έπνεπε αηυιδ κα ημ ηάκμοκ πεζνςκαηηζηά. Έκαξ απυ
ημοξ πζμ παναβςβζημφξ ενεοκδηέξ θέλεςκ ήηακ μ Ιηέζαζκη Ξέθιακ.
Ώπμηνοπημβνάθμξ βζαπςκέγζηςκ ιοζηζηχκ ηςδίηςκ ζημ ζηναηυ ηαηά ημκ
Αεφηενμ Μαβηυζιζμ ηαζ ζοκηεθεζηήξ ημο ζοιπθδνχιαημξ ημο Ηελζημφ
Ώββθζηχκ ηδξ Λλθυνδδξ, μ Ξέθιακ ακήβαβε βζα πνχηδ θμνά ηδ ιεθέηδ ημο
Ξηναιπθ ζε επίπεδμ οπμθμβζζηχκ. Ομ 1979 ηαευνζζε ααειμθμβία
ηαηάηαλδξ βζα ημοξ «ηαθφηενμοξ» ζανάκηα ελαβνάιιαημοξ ημνιμφξ,
πνμζεέημκηαξ ημκ ανζειυ ηςκ βναιιάηςκ ημο αθθάαδημο πμο
ζοκδοάγμκηακ ιε αοημφξ ηαζ ημκ ανζειυ ηςκ ζηναιπθ πμο ζπδιαηίγμκηακ·
ημ SATIRE ήηακ πνχημ ιε ααειμθμβία 85 (18 βνάιιαηα ζοκ 67 ζηναιπθ)
ηαζ αημθμοεμφζε ημ SATINE ιε 82 (23 βνάιιαηα, 59 ζηναιπθ).
Ήηακ ζακ κα είπε ιυθζξ ακαηαθοθεεί ημ ζελ ή δ ζμημθάηα. Λζ
παίηηεξ δεκ πυνηαζκακ. Σξ ημ 1980, ζημ Αεθηίμ ηονζάνπδζακ μζ θίζηεξ· ηα
απμηεθέζιαηα ηςκ ημονκμοά ηαζ ηα κέα ηςκ μιίθςκ ήηακ δεοηενεφμκηα.
1

Πιεθηξνιφγην αληίζηνηρν ηεο γξαθνκεραλήο, κε ην νπνίν ήηαλ εμνπιηζκέλε ε ιηλνηππηθή
κεραλή ζηνηρεηνζεζίαο.
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θα βίκμκηακ βζα ηδκ ηονζανπία πάκς ζημ παζπκίδζ, βζα κα αβεζ ημ ζπαεί
απυ ηδκ πέηνα1 πμο ήηακ ημ OSPD.
Λζ ζμαανμί παίηηεξ έιαεακ υηζ ημ παζπκίδζ θέλεςκ ήηακ ζηδκ
πναβιαηζηυηδηα παζπκίδζ ιαεδιαηζηχκ, άπμρδ πμο εκζζπουηακ απυ ηζξ
ζεθίδεξ ημο Αεθηίμο πμο είπε πθέμκ ιεημκμιαζηεί ζε Μενζμδζηυ ηςκ
Μαζηηχκ ημο Ξηναιπθ. Ξημ θφθθμ ημο Φεανμοανίμο 1980, έκαξ ελπέν ιε ημ
υκμια Άθιπενη ΐάζζιακ, ροπμθυβμξ απυ ημ Ζμκέηζηαη, πεζναιαηίζεδηε
βζα πνχηδ θμνά ιε ηα ιαεδιαηζηά ημο παζπκζδζμφ πνδζζιμπμζχκηαξ
οπμθμβζζηή. Λ ΐάζζιακ οπμθυβζζε ηδκ πζεακυηδηα κα ηνααδπεμφκ
ζοβηεηνζιέκα βνάιιαηα ηαηά ηδκ ανπή ημο παζπκζδζμφ. Λ θζβυηενμ
πζεακυξ ζοκδοαζιυξ ήηακ BBJKQXZ, ιε ημ ΐ κα ακηζηαείζηαηαζ απυ
μπμζμδήπμηε βνάιια οπάνπεζ δφμ θμνέξ ζημ ζαημφθζ (B, C, F, H, M, P, V,
W, Y ηαζ ηα ιπαθακηέν)· δ πζεακυηδηα κα αβμοκ ηέημζα βνάιιαηα ήηακ ιία
ζηα 16 δζζεηαημιιφνζα. Οα πζεακυηενα απ’ υθα, υπςξ ακαηάθορε, ήηακ ηα
AEINORT, ιε πνμζδμηχιεκδ πζεακυηδηα 1 ζηζξ 9.530.
ιςξ δεκ οπήνπε απμδεηηή θέλδ επηά βναιιάηςκ ιε ηα
AEINORT (δεκ οπάνπεζ αηυιδ), έηζζ μ ΐάζζιακ οπμθυβζζε ημκ πενζζζυηενμ
ηαζ θζβυηενμ πζεακυ ζοκδοαζιυ πμο έδζκε ζηναιπθ. Λ πνχημξ είκαζ
(αηυιδ) ημ AEIINRT, πμο έθηζαπκε ημ RETINAE ηαζ ημ TRAINEE (ημ
ARENITE, έκα είδμξ πεηνχιαημξ, πνμζηέεδηε ζηδκ δεφηενδ έηδμζδ ημο
OSPD), ιε πζεακυηδηα ιία ζηα 13.870 ακμίβιαηα. Θζα θέλδ υπςξ ημ
ERRATIC εα ειθακζγυηακ ιζα θμνά ζηζξ 91.743 ζηδκ ανπή. Ομ POACHES,
ιζα ζηζξ 588.235. Ομ MUZJIKS ιζα ζηζξ 55.555.555. Οέθμξ, ημ MUUMUU?,
ιε ημ ιπαθακηέν S, ακαιεκυηακ κα ειθακζζεεί ιζα ζηζξ 8 δζζεηαημιιφνζα
θμνέξ ηαηά ημ πνχημ παίλζιμ, πνάβια πμο ημ έηακε ημ θζβυηενμ πζεακυ
ζηναιπθ.
Ομ εέια θμζπυκ ήηακ μζ πζεακυηδηεξ. Ζαεχξ ημ παζπκίδζ
ελεθίζζεηαζ, μ ανζειυξ ηςκ δζαεέζζιςκ βναιιάηςκ ηαηεααίκεζ απυ ημ
πεπεναζιέκμ ζφκμθμ ηςκ εηαηυ πνμξ ημ ιδδέκ, αολάκμκηαξ ή ιεζχκμκηαξ
ηζξ πζεακυηδηεξ ζοβηεηνζιέκςκ ιαεδιαηζηχκ βεβμκυηςκ: κα ηνααήλεζξ έκα
S, ή έκα ιπαθακηέν, κα παίλεζξ ζηναιπθ, κα ημθθήζεζξ ιε ημ Q, κα
ηνααήλεζξ βνάιια πμο εα ζπδιαηίζεζ ζηναιπθ ιε ημ SATINE. Βάκ είζαζ ζε
εέζδ κα ηαεμνίζεζξ πμζα απυ ηα βνάιιαηα είκαζ πζεακυηενμ κα ελαπεμφκ

1

Μεζαησληθφο ζξχινο θαηά ηνλ νπνίν ν λεαξφο βαζηιηάο Αξζνχξνο έβγαιε έλα ζπαζί, ην
ζξπιηθφ Δμθάιηκπεξ, απφ ην βξάρν φπνπ ήηαλ κπεγκέλν.
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απυ ημ ζαημφθζ, ηυηε ιπμνείξ κα οπμθμβίζεζξ πμζεξ θέλεζξ ζε ζοιθένεζ κα
ιάεεζξ.
Λ ΐάζζιακ δδιμζίεοζε ηα πζεακυηενα 125 ηνααήβιαηα ιε
ζηναιπθ, 220 θέλεζξ ζοκμθζηά. Ζαηέθδλε ζημ υηζ μζ παίηηεξ πνέπεζ κα
ιεθεημφκ θέλεζξ ιε αάζδ ηδκ πζεακυηδηα πμο εα ειθακίζμοκ ηαηά ηδ
δζάνηεζα ημο παζπκζδζμφ. Αεκ ζοιθχκδζακ υθμζ· ζημ ηάης ηάης, 220 θέλεζξ
δεκ ήηακ πμθθέξ. Ζαζ μζ αημθμοείεξ ηςκ βναιιάηςκ ήηακ δοκαηυκ κα
«πηζζημφκ» ζηυπζια, ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο παζπκζδζμφ, ιε ηαπφ, έλοπκμ
παζπκίδζ. Ομ Αεθηίμ δεκ πήνε επίζδια εέζδ. Ώπθχξ ιεηέδζδε ηζξ
πθδνμθμνίεξ πμο δεπυηακ. Έπεζηα ήνεε ημ ναθζκάνζζια ηδξ ένεοκαξ ημο
Ξέθιακ. Ώκηί κα εκδζαθένεζ ημ πυζα δζαθμνεηζηά βνάιιαηα ημο
αθθάαδημο ζοκδοάγμκηακ ιε άθθα έλζ βζα κα ζπδιαηίζμοκ ζηναιπθ, αοηυ
πμο είπε ζδιαζία ήηακ ημ πυζα βνάιιαηα απυ ηα εκεκήκηα ηέζζενα, πμο
απμιέκμοκ ιεηά ημ ηνάαδβια ηςκ πνχηςκ έλζ, ιπμνμφκ κα δχζμοκ
ζηναιπθ.
Έηζζ, μζ ενεοκδηέξ ηςκ θέλεςκ ελέηαζακ ηαζ ηζξ 21.734
επηαβνάιιαηεξ θέλεζξ ημο OSPD. Έκαξ απυ αοημφξ, έκαξ ιμκαπζηυξ
εναζηήξ θελζηχκ ιε ημ υκμια Γζυγεθ Ηέμκανκη, ακαβκχνζζε ηάπμο
δζαηυζζεξ μιάδεξ έλζ βναιιάηςκ πμο άλζγακ ημκ ηυπμ. Λζ ενεοκδηέξ
ζοκδφαζακ ημκ ανζειυ ηςκ βναιιάηςκ ζημ ζαημφθζ πμο ιπμνμφκ κα
δχζμοκ ζηναιπθ ιε ημ ζοκμθζηυ ανζειυ ηςκ ζπδιαηζγυιεκςκ ζηναιπθ.
Ομ SATINE πήνε ηδκ πνχηδ εέζδ ιε ιζα «πνυζεεηδ ααειμθμβία ζζπφμξ»
150 ααειχκ: ηα εκεκήκηα απυ ηα εκαπμιείκακηα εκεκήκηα ηέζζενα
βνάιιαηα ζημ ζαημφθζ (υθα ηα βνάιιαηα εηηυξ απυ ηα J, Q ηαζ Y)
ιπμνμφκ κα πνμζηεεμφκ ζημ SATINE, θηζάπκμκηαξ 60 δζαθμνεηζηέξ θέλεζξ.
Ομ SATIRE ήηακ δεφηενμ ιε 142 (67 θέλεζξ ζοκ 75 ςθέθζια βνάιιαηα), ιε
ηα SANTER ηαζ CLEARS κα αημθμοεμφκ.
Ήηακ ζςζηυξ ηαηαηθοζιυξ. Ζαζ βζα ημοξ παίηηεξ, ιάκκα ελ
μονακμφ.
Λ Θάζη Θπάνμκ ημοξ έδςζε ηζ άθθα. Ξηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο
1980, μ Θπάνμκ ήηακ ροπμθυβμξ ζημ Μακεπζζηήιζμ ημο Ιέμο Θελζημφ. Λ
παηέναξ ηζ μ αδενθυξ ημο έπαζλακ ζ’ έκα απυ ηα πνχηα ημονκμοά
Ξηναιπθ ζημ Ημκβη Άζθακη ημ 1973 ηαζ μ Θάζη ιε θίβμοξ θίθμοξ άνπζζακ
κ’ αζπμθμφκηαζ ιε ημ παζπκίδζ. Ίδνοζε έκακ υιζθμ ζημ Ώθιπέηενηζμο ηαζ
ηαηά ζοκέπεζα ηθήεδηε κα παίλεζ ζ’ έκα ημονκμοά πνμηνζιαηζηχκ βζα ημ
εεκζηυ πνςηάεθδια ημο 1980, ημ δεφηενμ ημο είδμοξ.
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Λ Θάζη ηαηαηάπεδηε ανπζηά ελδημζηυξ ηέηανημξ ζημοξ αβχκεξ –
δδθαδή ηεθεοηαίμξ. Οδκ πνχηδ διένα ημ ζημν ημο ήηακ 0-5, αθθά
ζηέθηδηε, ιπμνχ κα παίλς αοηυ ημ παζπκίδζ. Θυκμ πμο πνέπεζ κα ιάες
ηάπμζεξ θέλεζξ. Ζαεχξ πεημφζε ζηδκ επζζηνμθή, μ Θάζη άνπζζε κα
επακαθαιαάκεζ ηζξ ηεηναβνάιιαηεξ θέλεζξ ημο OSPD ιε Ζ. Όζηενα απυ
θίβεξ ζεθίδεξ αέααζα, απμθάζζζε κα αβάθεζ ηζ υθεξ ηζξ ιζηνέξ θέλεζξ ιε JQXZ.
Θεηά ζοκέθελε υθα ηα ηνζβνάιιαηα ηαζ ιε ηα δζβνάιιαηα έπθαζε ημ
πνχημ ζημκάηζ πμο ιμίναζε ζηα ιέθδ ημο μιίθμο. Έπεζηα δδιζμφνβδζε
θίζηα ηνζβνάιιαηςκ απυ δζβνάιιαηα – ηνζβνάιιαηεξ θέλεζξ πμο
ζπδιαηίγμκηαζ υηακ ημπμεεηδεεί βνάιια ιπνμξ ή πίζς απυ ηζξ
δζβνάιιαηεξ– ηαζ ιεηά «ηεζζάνεξ απυ ηνζάνεξ» ηαζ «πεκηάνεξ απυ
ηεζζάνεξ».
Λζ θίζηεξ ημο ήηακ απμηάθορδ. Ξημ Αεθηίμ, ιε ηδκ έιθαζδ κα
πέθηεζ ζηα θακηαπηενά ζηναιπθ πμο παίνκμοκ 50 πυκημοξ έληνα, μζ
ιζηνέξ θέλεζξ δεκ είπακ ηδκ ακαβκχνζζδ πμο ημοξ άλζγε ηαζ ηακείξ δεκ είπε
πνμζδζμνίζεζ ηδκ ζπεηζηή ζπμοδαζυηδηά ημοξ ζημ παζπκίδζ. «Ήιμοκ
εκήιενμξ βζα ζοβηεηνζιέκεξ παναιέηνμοξ ημο παζπκζδζμφ», ιμο θέεζ μ
Θπάνμκ. «Οα J, Q, X ηαζ Z ζε ειπμδίγμοκ κα ηάκεζξ ζηναιπθ ηαζ πνέπεζ κα
παίλεζξ θέλεζξ δφμ ςξ πέκηε βναιιάηςκ βζα κα πάνεζξ ααειμφξ. Ήηακ
πνμθακέξ ζε ιέκα αθθά δεκ οπήνπε ηίπμηα ζηα Ιέα ημο Ξηναιπθ βζ’ αοηυ».
Θε οπενιεβέεδ βοαθζά ηαζ ίζζα αζδιέκζα ιαθθζά ηαζ ηδ πςνίζηνα
πάνα πμθφ δελζά, o Θπάνμκ ιμζάγεζ ηάπςξ ιε ημκ Άκηζ Λουνπμθ ζημ
Φάηημνο. Ζαηάθμζπα ημο Θπνμφηθζκ αθθμζχκμοκ αηυιδ ηδ θςκή ημο, έπεζ
ιεβάθμ παιυβεθμ ηαζ ακυδημ οπενεκεμοζζχδεξ βέθζμ ηαζ, πμφ ηαζ πμφ, δ
θςκή ημο βονκάεζ ζημ κζμοη-κζμοη-κζμοη ημο ηνίμ Ξημφηγεξ. ηακ
ζοκακηζυιαζηε θμνάεζ ηζ-ζενη πμο νςηάεζ ΜΏΕΝΙΒΕ ΟΛ ΑΠΞ-ΖΛΕΗΕΛΞ
ΜΏΠΗΏ1; Αεκ έηακε πμηέ πνςηαεθδηζζιυ, αθθά μ Θπάνμκ είκαζ αοηυξ
έθενε ηδκ αηνζαή, επζζηδιμκζηή ζηέρδ ζημ παζπκίδζ.
Ώθμφ μθμηθήνςζε ηζξ θίζηεξ ιζηνχκ θέλεςκ, μ Θπάνμκ ιεηέθενε
ημ Ξηναιπθ ζηδκ ακάθοζδ, ελεηάγμκηαξ δεηάλζ παζπκίδζα πμο
ακαηοπχεδηακ ζημ Αεθηίμ. Ομ ζοιπέναζια: Βκχ ηα δζβνάιιαηα,
ηνζβνάιιαηα ηαζ ηα ηεηναβνάιιαηα ζοκζζημφζακ ιυκμ ημ 5% ημο θελζημφ,
ζοκεζζέθενακ ηαηά 75% ζημ ζφκμθμ ηςκ θέλεςκ πμο έιπαζκακ ηαζ ζπεδυκ

1

Aλαθέξεηαη ζηε ζεσξία ηνπ Φξφπλη γηα ην πξσθηηθφ ζηάδην αλάπηπμεο θαη ηελ
θαηάζηαζε λεπξηθφηεηαο θαη ζέιεζεο γηα ηάμε πνπ δεκηνπξγείηαη εμαηηίαο ηεο
δπζθνηιηφηεηαο ζην παηδί.
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ζημ ιζζυ ημο ηεθζημφ ζημν. Οα ζηναιπθ ζοκεζζέθενακ ζημ 6% ηςκ θέλεςκ
ηαζ ζημ 28% ημο ηεθζημφ ζημν. Θε άθθα θυβζα, δςδεηάιζζζ ιζηνέξ θέλεζξ
παίγμκηακ βζα ηάεε ζηναιπθ. «Ήηακ εηπθδηηζηυ», θέεζ μ Θπάνμκ, «αοηυ
ημ 5% ημο θελζημφ πμο ζοκεζζθένεζ ζημ 75% ηςκ θέλεςκ ημο ηαιπθυ
οπμβνάιιζγε ηδκ αδζαιθζζαήηδηδ ζπμοδαζυηδηα ηδξ εηιάεδζδξ ιζηνχκ
θέλεςκ».
Ξηα παζπκίδζα αοηά, μ Θάζη ακέθοζε πςξ μ κζηδηήξ ηένδζζε ημκ
δηηδιέκμ ιε 414,5 – 338,5 ιέζμ υνμ. Λ κζηδηήξ ηνάαδλε 4,3 βνάιιαηα
πενζζζυηενα απυ ημκ δηηδιέκμ. Λ κζηδηήξ έπαζλε πνχημξ ζοπκυηενα απυ
ημκ δηηδιέκμ. Λ κζηδηήξ έπαζλε πενζζζυηενα απυ ηα έκδεηα ζζπονά
βνάιιαηα απ’ υ,ηζ μ δηηδιέκμξ. Ζαζ, ημ ζδιακηζηυηενμ, μ κζηδηήξ ηένδζζε
ζηα ζηναιπθ ηαηά ιέζμ υνμ ημκ δηηδιέκμ 2-1, ιε ημ 90% ηδξ δζαθμνάξ
ζημ ζημν κα ιπμνεί κα απμδμεεί ζηα ζηναιπθ. «Ώοηυ ήηακ πμθφ
ζδιακηζηυ βζα κα εοαζζεδημπμζδεμφκ μζ παίηηεξ ηαζ κα ιάεμοκ ηζξ ιζηνέξ
θέλεζξ», θέεζ μ Θπάνμκ, «αθθά εα πνέπεζ κα λένεζξ ηαζ ηζξ θέλεζξ πμο είκαζ
ζηναιπθ».
Έκζςζε πςξ μζ ακαηαθφρεζξ ημο ήηακ πμθφ ηαθέξ βζα κα ηζξ
ιμζναζηεί ιε άθθμοξ: έκα ηαναέθζ ρςιί ηζ έκα ράνζ πμο εα ηάζγακ ηα πθήεδ
ημο Ξηναιπθ. Λ Θπάνμκ βνήβμνα ακαηάθορε ιεζμκεηηήιαηα ζηζξ
ιεευδμοξ πμο αημθμοεμφζακ μζ παίηηεξ βζα κα ιάεμοκ ηα ζηναιπθ. Λζ
θίζηεξ ιεβάθςκ πζεακμηήηςκ πμο δδιμζζεφμκηακ ζημ Αεθηίμ πνυζθενακ
ιυκμ θίβεξ εηαημκηάδεξ θέλεζξ. Ζαζ μζ ημνιμί βναιιάηςκ βζα ζηναιπθ δεκ
ήηακ μνεμθμβζημί· βζα πανάδεζβια, δεκ είπε κυδια κα ιάεεζξ ηα ζηναιπθ
πμο πνμηφπημοκ απυ ημ CLEARS βζαηί δ πζεακυηδηα κα πάνεζξ ημ C είκαζ
ήδδ παιδθή ηαζ ημ κα ημ πάνεζξ ιαγί ιε, αξ πμφιε έκα V, αηυιδ
παιδθυηενδ. Έπνεπε θμζπυκ κα ιάεεζξ ηζξ θέλεζξ πμο ειθακίγμκηαζ πμθφ,
υπζ ημ CARVELS ή ημ CLAVERS. Ζζ μ ηνυπμξ κα ημ ηάκεζξ αοηυ ήηακ κα
ιάεεζξ ηα ζηναιπθ πμο ειπενζέπμοκ ηα βνάιιαηα ιε ηδ ιεβαθφηενδ
ζοπκυηδηα, αοηά πμο έπμοκ αλία εκυξ ή δφμ πυκηςκ. Λ Θάζη ηαηέβναρε
αοηά ηα βνάιιαηα – A, D, E, G, I, L, N, O, R, S, T ηαζ U– «ηα
ηνζζεηαημζηζαία» θυβς ημο υηζ οπάνπμοκ ημοθάπζζημκ ηνία απ’ ημ ηαεέκα
ημοξ ζηα εηαηυ βνάιιαηα. Ζαζ έθηζαπκακ πενίπμο ηέζζενζξ πζθζάδεξ
ζηναιπθ.
ιςξ δ «θίζηα ηςκ ηνζζεηαημζηζαίςκ» δεκ είπε ηεπκάζιαηα
απμικδιυκεοζδξ υπςξ μζ ημνιμί βναιιάηςκ ηαζ εα έπαζνκε ζημκ Θπάνμκ
δομ πνυκζα κα ηα ζοκηάλεζ. Ξημ ιεηαλφ, εθάνιμζε ηδ ζηέρδ ιε πζεακυηδηεξ
ηαζ ζημοξ ημνιμφξ βναιιάηςκ. Ππήνπε έκα ααζζηυ ιεζμκέηηδια ζημκ
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πνμζδζμνζζιυ ηςκ ημνιχκ πμο ήηακ πζμ ηανπενμί: ημ ζφζηδια δεκ
θάιαακε οπυρδ ηδκ πμζμζηζαία πζεακυηδηα ημο ίδζμο ημο ημνιμφ. Γζα
πανάδεζβια, ηα έλζ βνάιιαηα ζημ PAPERS ηαζ ηα έλζ ζημ AINERS* είπακ
πενίπμο ίδζα πνυζεεηδ ααειμθμβία ζζπφμξ· ιπμνείξ κα θηζάλεζξ 23 ζηναιπθ
ιε 78 πνήζζια βνάιιαηα απυ ημ πνχημ ηαζ 38 ζηναιπθ ιε 61 πνήζζια
βνάιιαηα απυ ημ δεφηενμ. Ώθθά μ παίηηδξ ήηακ 54 θμνέξ πζεακυηενμ κα
ηνααήλεζ ημ AINERS πανά ημ PAPERS απυ έκα βειάημ ζαημφθζ.
Έηζζ, μ Θπάνμκ δδιζμφνβδζε ηδκ Ονμπμπμζδιέκδ ΐαειμθμβία
Εζπφμξ, πμο ελαβυηακ αθμφ πμθθαπθαζζαγυηακ δ πμζμζηζαία πζεακυηδηα
εκυξ ημνιμφ ιε ημκ ανζειυ ηςκ βναιιάηςκ πμο απέιεκακ ζημ ζαημφθζ ηαζ
ζοκδοαγυηακ ιε αοηή. ( νζζε βζα ημ SATINE πζεακυηδηα 1,0 ηαζ νφειζζε
ηα οπυθμζπα ιε αάζδ ηδ ζοπκυηδηα ηςκ βναιιάηςκ ζημκ ημνιυ). Ώοηυ
δμφθεοε. Ομ RETINA πμο ήηακ κμφιενμ έκηεηα ζηδκ παθζά θίζηα,
πνμαζαάζηδηε ζημ κμφιενμ έκα. Ομ SATINE ήηακ δεφηενμ ηαζ ημ SATIRE
ηνίημ. Ομ CLEARS πμο ήηακ ηέηανημ ζηδκ παθζά θίζηα επεζδή απέδζδε
πμθθά ζηναιπθ, ηαηαηνδικίζεδηε δζυηζ δ πζεακυηδηα κα ηνααδπεεί ημ C
ήηακ παιδθή.
Λ Θπάνμκ επζδζυνεςζε πενζζζυηενμ ηδ ιέεμδυ ημο ηαεχξ
ακηζθήθεδηε πςξ ημ βνάιια S άλζγε ιεβαθφηενδ αανφηδηα αθμφ μζ παίηηεξ
ηνέιμκηακ ζ’ αοηυ βζα κα θηζάλμοκ ζηναιπθ. Ομ ηαθμηαίνζ ημο 1986, ςξ
ηεκηνζηυ εέια, ηυζμ ζέλζ βζα ημοξ παίηηεξ ημο Ξηναιπθ υζμ ιζα πθεσιέζη
ημο Playboy, ηα Ιέα ηςκ Μαζηηχκ ημο Ξηναιπθ δδιμζίεοζακ ημοξ
ημνοθαίμοξ 100 ημνιμφξ θέλεςκ ημο Θπάνμκ, πενίπμο 2.500
επηαβνάιιαηα ζηναιπθ ζοκμθζηά. Ξακ κα ιδκ έθηακακ αοηά, δ ίδζα
έηδμζδ ζοιπενζθάιαακε ηέζζενζξ αηυιδ θίζηεξ ημο Θπάνμκ: θέλεζξ ιε
JQXZ, υπζ ζηναιπθ, θέλεζξ ιε 70% ή πενζζζυηενμ θςκήεκηα, ελαβνάιιαηεξ
ιε ηέζζενα θςκήεκηα ηαζ θέλεζξ ιε πμθθαπθά I ή U.
θεξ αοηέξ μζ θέλεζξ βνάθηδηακ ιε ημ πένζ απυ ημκ Θπάνμκ ηαζ
ημκ Ογυγεθ Ηέμκανκη. Νχηδζα ημκ Θάζη πχξ ήλενε πμζμοξ ζοκδοαζιμφξ
βναιιάηςκ κα εθέβλεζ. «Ώκ λένεζξ υηζ ημ SATINE είκαζ ηαθυ», θέεζ, «αξ
αθθάλμοιε ημ S ιε έκα D ή έκα R. Ώξ αθθάλμοιε ημ RATINE ιε ημ
RADINE. Ώξ ημ αθθάλμοιε ιε έκα L, RALINE ή NAILER. Ώξ αθθάλμοιε ημ
R-A-L-I-N-E ζε R-O-L-I-N-E. Έθηζαλα ηα πνχηα εηαηυ ιε ημ πένζ. Ώπυ
ημοξ 55.000 δοκδηζημφξ ελαβνάιιαημοξ ημνιμφξ, ιμο δζέθοβακ ηέζζενζξ
απυ ημοξ ημνοθαίμοξ εηαηυ»…
Λ Θπάνμκ έθηζαλε λεπςνζζηέξ θίζηεξ ιε θέλεζξ ορδθχκ
πζεακμηήηςκ πμο δεκ ηαθφπημκηακ απυ ημοξ ημνιμφξ, υπςξ ηα AGATOID
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& EROTICA. θα αοηά ζοκ μζ πέκηε πζθζάδεξ μηηαβνάιιαηεξ θέλεζξ πμο
ιπμνμφζακ κα πνμηφρμοκ απυ ημοξ πνχημοξ 100 ημνιμφξ,
δδιμζζεφεδηακ ζημ Αεθηίμ ημ 1987 ιε ημκ ηίηθμ « Ξμαανά θίθμζ ιμο, μζ
ηεθζηέξ ιμο θίζηεξ ιε ζηναιπθ». Λ Θπάνμκ ζοβηέκηνςζε υθεξ ηζξ θίζηεξ
ιαγί ηαζ ηζξ δδιμζίεοζε έκα πνυκμ ιεηά ζε ιμνθή αζαθίμο. Ξηδκ ζεθίδα 24,
ηα ζηναιπθ ανπίγμοκ.
1
A
B
C

SATINE
ENTASIA
TAENIAS
BANTIES
BASINET
ACETINS
CINEAST

D

E
F

DESTAIN
DETAINS
INSTEAD
SAINTED
STAINED
ETESIAN
FAINEST

Ζαζ μζ εηαηυ ημνιμί, απυ ημ SATINE ςξ ημ OUTENS, πενζέπμκηαζ
ζε ηέζζενζξ ζεθίδεξ, μηηχ ζηήθεξ ζηδκ ηάεε ζεθίδα. Θυκμ ηέζζενζξ ζεθίδεξ.
Φαίκεηαζ εφπνδζημ, ζδίςξ υηακ ημ αβάγς θςημηοπίεξ ηαζ ημ αάγς ζημ
πανημθφθαηά ιμο. Δ απμικδιυκεοζή ημοξ είκαζ άθθδ ζζημνία. Ώνπίγμκηαξ
ιε ημ SATINE ηα πζάκς υπςξ ηα ηνζβνάιιαηα: ακ ηαζ ηα ηνζβνάιιαηα είκαζ
ιζηνήξ έηηαζδξ, ζεζνέξ ιειμκςιέκςκ βναιιάηςκ. Ηέλεζξ υπςξ DUI ή VAV
ιμζάγμοκ θζβυηενμ θέλεζξ ηαζ πενζζζυηενμ βηνμοπ ζοιαυθςκ πμο ιπμνμφκ
κα ακαβκςνζζεμφκ εφημθα απυ ημ ζπήια ημοξ ή ημ ζπέδζυ ημοξ. Οα
ζηναιπθ είκαζ αθδεζκέξ θέλεζξ, ιαηνζέξ θέλεζξ, πμο πνεζάγμκηαζ ααεφηενδ
ζοζπέηζζδ. Μνέπεζ κα ηα εοιάιαζ, υπζ ιυκμ κα ηα ακαβκςνίγς.
Ξηεπάγς ημ πνυζεεημ βνάιια ζημκ ημνιυ ηαζ ιπμνχ κα
εηηζιήζς απυ ημ ηεκυ ηςκ βναιιχκ πυζα ακαβνάιιαηα πενζιέκμοκ.
SATINE ζοκ L. Θεηνάς. Βπηά βναιιέξ. Θζθάς δοκαηά ή ημοκχ ιυκμ ηα
πείθδ ιμο ζα κα ’ιαζ ιε ηυζιμ. «ELASTIN, ENTAILS». Μαφζδ. «NAILSET».
Θαηνφηενδ παφζδ. Κένς υηζ είκαζ ηνία πμο ανπίγμοκ ιε S. «SALIENT,
SALTINE, SLAINTE».Ζζ αηυιδ έκα. «TENAILS». Οα ανήηα. Ζαιζά θμνά
θές ηζξ απακηήζεζξ ηναβμοδζζηά, ηαζ μζ θέλεζξ δέκμκηαζ ιεηαλφ ημοξ.
«INSTATE-SATINET». Βίκαζ βζα πάκηα ζοκδεδειέκεξ. Σ, αοηά ηα ZANIEST
ZEATINS. ζμ ηζ ακ πάνεζ.
Ώοηυ πμο παίνκεζ είκαζ αδμιάδεξ. Μεηάβμιαζ απυ ημ δζάααζια ζημ
βνάρζιμ. Ζαηαβνάθς ημκ ημνιυ, ιεηά ηάεε βνάιια πμο παίνκεζ ηαζ πυζεξ
θέλεζξ ιε ηάεε βνάιια. Ζαζ έπεζηα πνμζπαεχ κα βειίζς ηα ηεκά. Μμοθάς
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πκεφια ζε θίθμοξ πμο πνμζπμζμφκηαζ πςξ εκδζαθένμκηαζ βζα ηδ κέα ιμο
ιμκμιακία.
«Βλέηαζέ ιε. Ζμίηα ηδ δεφηενδ θίζηα, αοηή πμο ανπίγεζ ιε SATIRE.
Αχζ’ ιμο έκα βνάιια».
«Ληέζ. R».
«ARTSIER, TARRIES, TARSIER». Ώημφβμιαζ ζακ ζηνζιιέκμξ
μβδμκηάπνμκμξ πμο ιπμνεί κ’ απανζειήζεζ ηα μκυιαηα ηςκ πνμέδνςκ ηςκ
Δ.Μ.Ώ ιε ηδ ζεζνά.
«Λοάμο. Ώπίεακμ. Ουζμ εκδζαθένμκ. Οχνα πνέπεζ κα βονίζς ζηδ
δμοθεζά ιμο».
Θμο παίνκεζ ιήκεξ έςξ υημο ειπεδχζς ηζξ θέλεζξ, πνάβια πμο
εκζζπφεζ ημ αίζεδια ηδξ απεθπζζίαξ. Βίκαζ ηυζα πμθθά αοηά πμο πνέπεζ κα
ιάες. Οα SATINE ηαζ SATIRE είκαζ δ ηθίιαηα ζε ζζ ιείγμκα βζα έκα
ιμοζζηυ, μ αηνμβςκζαίμξ θίεμξ ηςκ ποναιίδςκ. Αεκ ιπμνχ κα θακηαζηχ
υηζ βίκεηαζ REGINA (No 28) ή STORED (No 58) ή AMINES (No 95). H
απμννυθδζδ ηυζςκ θέλεςκ ιμζάγεζ ιε άζημπδ εκαζπυθδζδ. Αοζημθεφμιαζ
κα εοιάιαζ μκυιαηα, εζηυκεξ απυ ημ πανεθευκ ιμο, οπμεέζεζξ
ιοεζζημνδιάηςκ, ηζ έηακα ημ ηεθεοηαίμ Ξααααημηφνζαημ. Μχξ ιπμνχ,
ηθείκμκηαξ ηα ηνζάκηα πέκηε, κ’ ανπίζς κα ιαεαίκς θέλεζξ; Μμφ εα ηζξ
πςνέζς ζημκ εβηέθαθυ ιμο;
Ζμοααθάς ηα αμδεήιαηα ηδξ ιεθέηδξ ιμο ζ’ έκα ημονκμοά
Ξααααημηφνζαημο ζημ εένεηνμ ημο Μμνη Ογέθενζμκ, ζημ Ημκβη Άζθακη.
Έπς ηζξ θςημηοπδιέκεξ θίζηεξ ιμο, ημ θνάκηθζκ ηαζ ιζα ζημίαα ηάνηεξεονεηήνζα υπμο έπς βνάρεζ ηνζ-, ηεηνα- ηαζ πεκηαβνάιιαηεξ θέλεζξ ιε J, Q,
X, Z ηαζ ηάπμζα ηυθπα απμικδιυκεοζδξ. Γζα ημ JOTA, έκακ ζζπακζηυ
πμνυ, βνάθς «JO+TA», πμο είκαζ απμδεηηά δζβνάιιαηα. Γζα ημ JIMP
βνάθς JUMPIMP.Γζα ημ ZURF οπμβναιιίγς ημ ARF. Ζαεζζιέκμξ ζηδκ
ημοαθέηα ημο πακδμπείμο υπμο δζελάβεηαζ ημ ημονκμοά, δζααάγς ηζξ
ηάνηεξ ιμο ηαζ θές δοκαηά «ημ JAPAN παίγεζ». Θαεαίκς! Ζζ είιαζ ζηδκ
ηνίηδ απυ ηζξ ηέζζενζξ ηαηδβμνίεξ! Ώκεααίκς!
Ζενδίγς ηα πέκηε απυ ηα πνχηα έλζ παζπκίδζα. Θμζάγεζ υπςξ ζημ
Ιηάκιπενζ – εζδζηά υηακ πάκς ηα πέκηε απυ ηα επυιεκα έλζ. Ζάηζ άθθμ
θηαίεζ, πένα απυ ηδκ εηιάεδζδ ηςκ θέλεςκ, βζαηί μζ ακηίπαθμί ιμο δεκ είκαζ
δοκαηυκ κα βκςνίγμοκ πμθφ πενζζζυηενεξ απυ ιέκα. (Ίζςξ θηαίεζ δ
απεζνία ιμο ζε ημονκμοά. Ίζςξ θηαίεζ δ παναηηδνζζηζηή ακζηακυηδηα ημο
πνςηάνδ κα ζημνάνεζ υηακ ηα βνάιιαηα ημκ πνμδίδμοκ –δ ηάζδ κα
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παίγεζξ βζα 5 ή 10 ααειμφξ ακηί κ’ αθθάγεζξ βνάιιαηα– ή αηυιδ υηακ δεκ
ζε πνμδίδμοκ, κα παίγεζξ έκα ή δομ βνάιιαηα βζα θίβμοξ ααειμφξ, υηακ
απαζηείηαζ ιεβαθφηενδ «ιπάγα». Ίζςξ θηαίεζ ημ υηζ δεκ λένεζξ πμζα
βνάιιαηα κα ηναηήζεζξ. Ίζςξ δεκ ημθθάκε μζ θέλεζξ· ζ’ έκα παζπκίδζ δεκ
εοιάιαζ ημ SATIRE ζοκ έκα Ώ (ARISTAE, ASTERIA, ATRESIA).
Ίζςξ θηαίεζ δ ζςιαηζηή ηυπςζδ. Ζαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ
ηαηναηφθαξ ιμο, μ Ογμ Έκηθζ, πμο ακέαδηε απυημια ζε 10-2, νςηάεζ ακ
είιαζ ημοναζιέκμξ. Μαναδέπμιαζ θμζπυκ πςξ ηάεζζα ανβά ιε ημκ Θάνθμκ
ηαζ έπαζλα θίβα ιεηαιεζμκφηηζα παζπκίδζα ηζ ήιμοκ ζημ πυδζ απυ κςνίξ
ηαεχξ έκζςεα κεονζηυξ.
«Ομ ζχια ζμο πνεζάγεηαζ λεημφναζδ», θέεζ. Ομ Ξηναιπθ είκαζ
παζπκίδζ θοζζηήξ ηαζ δζακμδηζηήξ ακημπήξ. Λ Έκηθζ δεκ παίγεζ
ιεηαιεζμκφηηζα παζπκίδζα, δεκ ζοιιεηέπεζ ζε ιπονμπμζίεξ ανβά ηδ κφπηα
(δ αθήεεζα είκαζ υηζ δεκ έπεζ αββίλεζ μφηε ζηαβυκα αθημυθ ζηδ γςή ημο).
ΐνίζηεηαζ εηεί βζα κα ηενδίζεζ ηαζ ηίπμηα παναπάκς. Λ Έκηθζ πνμζπαεεί
κα ιδκ είκαζ αβεκήξ· ζε ηάεε ημονκμοά πμο ζοιιεηέπεζ, θεζημονβεί ηαζ ςξ
κηε θάηημ εηπνυζςπμξ ηδξ ΒΛΞ. Ώθθά μζ ημζκςκζηέξ θεπηυηδηεξ ιπμνμφκ
κα πενζιέκμοκ. Ώκ μζ ακηίπαθμί ημο δεκ ηαηαθαααίκμοκ, δφζημθα ηα
πνάβιαηα.
Λ Έκηθζ ηενδίγεζ ηδκ ηαηδβμνία ηςκ ελπέν ιε ζημν 12-3. Μαίνκς
δομ απυ ηα ηνία ηεθεοηαία παζπκίδζα ηαζ ηεθεζχκς 8-7, έηημξ ζημοξ δεηαέλζ
– ακ ηαζ είπα ηαηαηαπεεί δέηαημξ πέιπημξ ανπζηά. Ηυβς ημο υηζ αηυιδ
παίνκς ααειμφξ επζηάποκζδξ ηαζ ημο υηζ δ ααειμθμβία ηαηάηαλδξ
οπμθμβίγεηαζ ιε αάζδ ηδ δοκαιζηυηδηα ηςκ ακηζπάθςκ ιμο –υζμ
δοζημθυηενμξ μ αβχκαξ, ηυζμ πενζζζυηενμ ακεααίκεζ δ ααειμθμβία ηαζ
ημφιπαθζκ– δ δζηζά ιμο ακένπεηαζ ζημ 1155, έκα ημκςηζηυ άθια 150
πυκηςκ.
Ομ κηεθμφλ ηαιπθυ Ξηναιπθ ηαζ ηα ηαζκμφνζα ιμο θεοηά-ιπθέ
ιανέκ πθαζηζηά Μνμηάζθξ, ηα μπμία πανήββεζθα βζα 25$, έπμοκ ιυκζιδ
εέζδ ζημ πάηςια ημο ηαεζζηζημφ ιμο, ηα αζαθία ηαζ ημ θνάκηθζκ δίπθα
ημοξ. Μαίγς ηάεε ανάδο ιεηά ηδ δμοθεζά. (Θυκμξ ιμο). Θε ημ θνάκηθζκ
ηζεηάνς ηα βνάιιαηα ηάεε θμνά, ηαηαβνάθς θίζηεξ κέςκ θέλεςκ ηαζ
ανίζης δοζκυδηα παζλίιαηα. SIGNIORS, SORBENT, LATHERER, ηαζ
PINIONED. CERVINE, COOTIE, ηαζ DOYLIES. RANI, ARECA, AERIED,
EQUID, HYOID, LITAI. TABANID, WAUR, EQUITES, TOGAE, BETH,
LAURA.
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ηακ ηάκς βκςζηυ ζημοξ εναζηέξ ημο Ξηναιπθ ζημ CGP υηζ έκαξ
δδιμζζμβνάθμξ- παίηηδξ ηαναδμηεί, έκαξ ημοξ ιε ηαθςζμνίγεζ ζηέθκμκηαξ
έκα πνυαθδια: ανείηε υθα ηα ζηναιπθ ιε ηα STEFAN? ηαζ ιε ηα FATSIS?.
Ομο απακηχ ζδζαζηένςξ, πςξ είιαζ ημθαηεοιέκμξ ηαζ πεηάς βνήβμνα θίβα
ζηναιπθ πμο αθέπς (είιαζ ζηδ δμοθεζά, ημ θνάκηθζκ˙ είκαζ ζημ ζπίηζ):
FASTENs, FAScIST, FAiNEST (SATINE ζοκ F). Θμο ζηέθκεζ ηα οπυθμζπα:
FANjETS, FATNESs, FATtENS, SATISFy, FLeSTAS, FISSATe. Θζα αδμιάδα
ιεηά, παίγμκηαξ ζυθμ, ηνααχ AEFNST? Ζαζ παίγς rEFASTEN.
Γζα πνχηδ θμνά ηζμοααθζάγς έκακ ελπέν ζημκ ιζθμ, ημκ αδενθυ
ημο Ογυεθ, ημκ Ηάνζ. Οδκ ίδζα ιένα ηάκς πνμζςπζηυ νεηυν, 522 πυκημοξ
ζ’ έκα παζπκίδζ. Ξημ ζδιεζςιαηάνζυ ιμο βνάθς πνυπεζνα «Ξδιείμ Ζαιπήξ»
υκηαξ πενήθακμξ πμο έααθα ηάπμζεξ θέλεζξ ημο Ξηναιπθ, ιεηαλφ ηςκ
μπμίςκ ηαζ ηα TAENIAE, AECIA, AWEE βζα κα πεηάλς θςκήεκηα.
Ζαηαζηνχκς έκα πνυβναιια. Ονεζξ αδμιάδεξ ιεηά απυ ημ Μμνη
Ογέθενζμκ, βίκεηαζ ημ ημονκμοά Ξηναιπθ ηδξ 17 δξ Μενζθένεζαξ ηδξ
ΐμζηχκδξ, αοηυ ιε ηδκ πνχηδ ηαηδβμνία, ζημ Λουθηπαι. Ονεζξ αδμιάδεξ
ιεηά απ’ αοηυ, έκα ζααααημηονζαηάηζημ ζημ Ζάηζηζθξ. Θζα αδμιάδα ιεηά
απ’ αοηυ –ηαζ ηάεε ιήκα!– άθθμ έκα ιμκμήιενμ ζημ ιμηέθ ηδξ ελυδμο 48
ζημκ αοημηζκδηυδνμιμ ημο Ημκβη Άζθακη.
Ξπεδζάγς ηδ γςή ιμο βφνς απυ ημ Ξηναιπθ.
«Ομ ’πς λακαδεί», θέεζ μ Ογμκ Λοίθζαιξ υηακ ημο ιζθχ βζα ημ
πνυβναιιά ιμο. «Έπμοιε πνυβναιια δχδεηα ζηαδίςκ. ηακ δ
πνμζςπζηή ζμο οβζεζκή ανπίζεζ κα πεζνμηενεφεζ, εα λένμοιε ζη’ αθήεεζα».
Ζάηζ αθθάγεζ ζημ Λουθηπαι. Ρανίγς ηα δομ πνχηα παζπκίδζα ιε
πακζηυαθδηεξ ηζκήζεζξ ζηναηδβζηήξ. Μαίνκς έκα ιάεδια βζα ηδ
ζπμοδαζυηδηα ηςκ βναιιάηςκ ιε ορδθή πζεακυηδηα, υηακ δμηζιάγς ημ
SALINED*, εκχ ημ SNAILED είκαζ δ ζςζηή ηίκδζδ, ηαζ ζηδκ εοηαζνία πμο
έπς κα ηεθεζχζς ιε ζηναιπθ ηαζ κα ηενδίζς, παίγς OUTRISE* ακηί
STOURIE, πμο είκαζ ημ ιμκαδζηυ ζηναιπθ ιε αοηά ηα βνάιιαηα (ηαζ
ζδιαίκεζ «ζημκζζιέκμξ»). Ράκς έκα παζπκίδζ απυ πνυκμ. Ράκς απυ δομ
βαθαγμιάθθεξ. Μαίγς ημπάδζα θάεμξ θέλεζξ. Μυζμ παιδθά αοείγμιαζ: ζημ
ηεθεοηαίμ, παιέκμ, παζπκίδζ ιμο, δ βοκαίηα απυ ημ δζπθακυ ηναπέγζ
αθέπμκηαξ ημ CUPID1 ζημ ηαιπθυ, θέεζ, «Σ, πανζηςιέκδ θέλδ».
Ξημ Ιηάκιπενζ, ελμνβίζηδηα απυ ηζξ ήηηεξ. Ώκ ηαζ δζαθμνεηζηέξ
απυ αοηήκ ιε ημ YER*, δεκ ακέθοζα αβχκα ιε αβχκα ημ βζαηί έπαζα. Ξημ
1

Ο ζεφο ηνπ έξσηα (ην αγγειάθη κε ην ηφμν).
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Λουθηπαι, μνζζιέκα θάεδ, δ εζθαθιέκδ ηαηηζηή, ελαημθμοεμφκ. Γζα
πνχηδ θμνά, θηζάπκς ιζα θίζηα ιε ηζξ ηζαπαηζμοθζέξ ιμο: «Αεκ έηθεζζα ημ
Ρ βζα 42». «Άκμζλα εέζδ δζπθήξ αλία θέλδξ βζα έκα Q ηαζ 44 πυκημοξ ζημ
ηέθμξ». «Έπαζλα θάεμξ θέλδ υηακ ήιμοκ 30 ααειμφξ πίζς, ιε ηαθά
βνάιιαηα ζηδ ιέζδ ημο παζπκζδζμφ». «Άκμζλα ιζα ηνζπθή ανβά. Θα ’πνεπε
κα πάς πάζμ».
Ώπυ
ημ
Ιηάκιπενζ
απμπχνδζα
απμβμδηεοιέκμξ
ηαζ
κηνμπζαζιέκμξ. Ώπυ ημ Λουθηπαι, ιε επίδμζδ 5-7, θεφβς εοιςιέκμξ.
Λφηε ιπμνχ κα πς υηζ πέναζα ηαθά. Μνχηδ θμνά, δ ααειμθμβία ιμο
πέθηεζ, ζημ 1078.
Δ ανπζηή αλίςζδ κα ζοιιεηέπς ζε ημονκμοά βζα θυβμοξ νεπμνηάγ
πάεζ πενίπαημ. Ξηαιάηδζα κα νςηχ ημοξ ακηζπάθμοξ ιμο βζα ηδκ δθζηία
ηαζ ηδκ απαζπυθδζή ημοξ. Οχνα, εέθς κα ’πς ηαθή πανέα ζηζξ
δζμνβακχζεζξ ηαζ κα ζηνχκμιαζ ιε ηδκ μζημβέκεζά ιμο ζημ Ξηναιπθ ημκ
Θαη ηαζ ημκ Θάνθμκ, ημκ Ιηυιζκζη ηαζ ημκ Θάνηζκ, ημοξ εζημζάνδδεξ ηαζ
ηάηζ πμο λακάπαζγακ ηα παζπκίδζα ημοξ ζημ Ιηάκιπενζ· ημκ Ένζη Οζέζηζκ,
ημκ θελμιακή απυθμζημ ημο Θπνάμοκ ηαζ πνχδκ ημιπζμοηενά.
Λ Ένζη εβηαηαθείπεζ ημ δζαιένζζιά ημο ζημ Θακπάηακ ηαζ
απμζφνεηαζ ιυκζια ζημ κμζηζαζιέκμ ημο ζπίηζ ζημ Ζάηζηζθξ, ζηδκ πυθδ
Θαβηάνεηαζθ. Ομ ζπίηζ δεκ είκαζ πμθφ ιαηνζά απυ ημ ημονκμοά πμο
δζεοεφκεζ μ Ογμ Έκηθζ ζ’ έκα λεκμδμπείμ ζημ Νμγεκηέζθ, έκα ιίκζ Γμφκηζημη,
αοηυ ημ ηεπκμφνβδια ηδξ θεοηήξ ακηζημοθημφναξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ’60,
υπμο ηονζανπμφκ ηα ηαηαζηήιαηα θοζζηήξ δζαηνμθήξ ηαζ ηα πμνημθαβζηά
ιεκμφ. Βίκαζ έκα υιμνθμ ηαηάθοια πμο ιμζάγεζ ιε ηαθμηαζνζκή
ηαηαζηήκςζδ ιεξ ζημ δάζμξ. Οδκ άκμζλδ ημ ιένμξ είκαζ μοζζαζηζηά ένδιμ,
ακ ελαζνέζεζξ ειάξ, ημοξ ζηνάιπθεν. Λ ηαζνυξ είκαζ βζα ιαηνοιάκζηα, έκα
εθαθνφ αενάηζ, ηα πμοθζά ηζηζαίγμοκ. Ζάπμηε είπα ιείκεζ εδχ ηζ είπα
ενςηεοεεί δίπθα ζηδ θίικδ· δεκ ημ πζζηεφς πςξ είιαζ ηχνα εδχ βζα κα
παίλς Ξηναιπθ.
Λ Ένζη πνμζηαθεί ημκ Θαη, ημκ Θάνθμκ ηζ ειέκα κα ημζιδεμφιε
ζπίηζ ημο, βθζηχκμοιε έηζζ ηαζ ηα έλμδα ημο λεκμδμπείμο, πενίπμο ιζα χνα
μδήβδζδ ζημοξ αβνμηζημφξ δνυιμοξ απυ ημ ημονκμοά. Θυθζξ ηεθεζχκμοκ
μζ αβχκεξ ηδξ πνχηδξ κφπηαξ (είιαζ 3-0), δεκ βονκάιε πνζκ πενάζμοκ ηα
ιεζάκοπηα. Μενκάιε ηδκ χνα ιαξ ιε ακαβνάιιαηα. Λ Θαη ανπίγεζ ιε ημ
TROUTMANIA*, πμο έπεζ δφμ: MATURATION, NATATORIUM. «Ζάπμζμξ
κα ιμο δχζεζ έκα», πνμζηάγεζ, ζπεδυκ ηθαρζάνζηα. «SHIRTSLEEVE»,
πνμζθένεζ μ Θάνθμκ. «THEIRSELVES», απμηνίκεηαζ μ Θαη.
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Γζα ημκ Θάνθμκ είκαζ ζακ Ξααααημηφνζαημ ημο Οαιείμο Φνέζημο
Ώένα1. «Βίιαζ παζδί ηδξ πυθδξ» θέεζ ηαεχξ λεπνμαάθθεζ απυ ημ αιάλζ
φζηενα απυ ιαηνζά ακαννίπδζδ ζημ ζημκζζιέκμ δνυιμ. Ώηεκίγεζ ημκ
κοηηενζκυ, έκαζηνμ μονακυ. «Αεκ έπς λακαδεί άζηνα ζακ ηζ αοηά. Αεκ
ιπμνείηε κα ιμο δείπκεηε μονακυ ζακ ηζ αοηυκ. Ια πάνεζ μ δζάμθμξ». Ομ
επυιεκμ πνςί, μ Θαη λακαπζάκεζ ημ εέια. «Έπεζ έκακ ηαηαννάηηδ κα δεζξ,
Θάνθμκ», θέεζ. «Ζαζ βζαηί πνέπεζ κα ημκ δς;» απακηάεζ μ Θάνθμκ. «Βίκαζ
ιένμξ ηδξ ημζκςκζηήξ πνμζθμνάξ ιαξ», θέεζ μ Θαη.
Λ Θαη λεπκάεζ ηα θφθθα ηαηαβναθήξ ηςκ βναιιάηςκ. Λ Θάνθμκ
λεπκάεζ ηα ζμνηξ ημο. Λ Θαη επζδεζηκφεζ ηδκ ηγζκ ζημθή ημο, ηανυ
θακεθέκζμ πμοηάιζζμ ηαζ αεθδηζηά παπμφηζζα ημο ιπάζηεη ηαζ ηνμπάγεζ
ζακ άθμβμ, πδδχκηαξ απυ ημ έκα πυδζ ζημ άθθμ, πνμζέπμκηαξ ημ
ηναοιαηζζιέκμ πυδζ ημο. Λ Θάνθμκ είκαζ ζακ πονμζαεζηζηυξ ηνμοκυξ ιε
πυδζα, κηοιέκμξ ιε κάζθμκ θυνιεξ ζε ιπθε εθεηηνίη, ηαθοιιέκεξ ιε αζδιί
θμβυηοπμοξ ιζαξ μιάδαξ αβχκςκ NASCAR2. ηακ πενπαηάεζ, μ Θάνθμκ
ηάκεζ έκακ ήπμ ζακ ζίθμοκαξ. Θε ημκ Ένζη βεθάιε ζηδ εέα ηςκ δφμ
ιεβαθμθοχκ ζηνάιπθεν ηαεχξ ηδκ ημπακάκε βζα ημ ζπίηζ.
Ξημ αοημηίκδημ μ Ένζη λακαζογδηάεζ βζα ιζα ζδζαίηενα επχδοκδ
ήηηα ηδξ πεναζιέκδξ κφπηαξ, υηακ μ Θαη λαθκζηά ημκ δζαηυπηεζ. «Έπς
έκα», θέεζ. «A-C-E-I-O-P-R-R-S-T-T». Λ Θάνθμκ θέεζ πςξ έπεζ ηδκ
απάκηδζδ: TETRASPORIC. θμζ μονθζάγμοκ εζνςκζηά. «Ομ TETRASPORIC
είκαζ ζςζηυ!» επζιέκεζ μ Θάνθμκ. «Ομ TETRASPORIC είκαζ ζςζηυ!».
Ξημ ηέθμξ ηδξ διέναξ, ημ ζημν ιμο είκαζ 7-3. Αοζηοπχξ έπς απυ
ηζξ ρδθυηενεξ ααειμθμβίεξ ηαηάηαλδξ ζηδκ ηνίηδ ηαζ ηεθεοηαία ηαηδβμνία,
έηζζ, ζηαηζζηζηά, ακαιέκεηαζ κα παίλς ηαθά. Θμθαηαφηα, αζζεάκμιαζ ζε
Γεκ ζπεηζηά ιε ηζξ πνμζπάεεζέξ ιμο, δζαθέβμκηαξ κα εζηζάζς ζηδ ζοκμθζηή
ιμο επίδμζδ ηζ υπζ ζημ 4-3 ηδξ πνχηδξ διέναξ. Θε ημκ Έκηθζ εηεί βφνς,
έπς πθήνδ ζοκείδδζδ ηδξ δζακμδηζηήξ ιμο ηαηάζηαζδξ. Λ Ογμ ιε
πνμηνέπεζ κα δνειήζς, κα ακαπκεφζς ααεζά, κα ιείκς εεηζηυξ ηαζ κα ιδκ
ακδζοπχ βζα ημ ακ εα ηενδίζς ή πάζς. Φαίκεηαζ κα πζάκεζ, αθθά θυβς ημο
ηαλζδζμφ είιαζ ηαηάημπμξ. Ζαεχξ επζζηνέθμοιε ηδκ ίδζα κφπηα, πνμζπαεχ
κα πείζς ημκ εαοηυ ιμο πςξ μζ έλζ χνεξ πμο εα ημζιδεχ εα είκαζ ανηεηή

1

Fresh Air Fund- κε θεξδνζθνπηθή εηαηξεία πνπ πξνζθέξεη δσξεάλ δηαθνπέο ζε παηδηά
απφ νηθνγέλεηεο ρακεινχ εηζνδήκαηνο.
2
Αγψλεο απηνθηλήησλ πίζηαο.
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πνμεημζιαζία βζα κα ηενδίζς ημοξ πέκηε εκαπμιείκακηεξ αβχκεξ, ηαζ ημ
ημονκμοά, ηδκ Ζονζαηή ημ πνςί.
πςξ θαβμημζιάιαζ ζηδ εέζδ ιμο, αημφς πμφ ηαζ πμφ ημκ Ένζη
κα θέεζ πςξ δεκ είκαζ ζίβμονμξ βζα ημ δνυιμ πμο πήναιε ηαζ πςξ δεκ
έπμοιε πμθθή αεκγίκδ, αθθά εα ηα ηαηαθένμοιε. Βθάθζα θάιπμοκ ζηα
θχηα ιαξ ηαζ υηακ ζπεδυκ πηοπάιε έκα, μ Θαη θέεζ πςξ δ πανά θίβμ
ζφβηνμοζδ ήηακ ζοιθςκδιέκδ ιε ημ εθάθζ πνμηαηααμθζηά, πνμξ υθεθμξ
ημο Θάνθμκ. Ζάκεζ ηνφμ. Ομ αιάλζ ανπίγεζ κα ηα θηφκεζ. Οεθζηά ιέκμοιε ζ’
έκακ ένδιμ αοημηζκδηυδνμιμ ζηα αάεδ ηδξ ημιδηείαξ Ιηεθαβμοέν.
Λ Θαη ιμονιμονίγεζ ημ εέια απυ ημ θζθι Ιηεθίαενεκξ.
Μενζιέκμοιε κα πενάζεζ ηάκα αοημηίκδημ ηαζ ζημ ηέθμξ μ Ένζη ζηαιαηάεζ
έκακ ηφπμ ι’ έκα Ονάκζαι πμο ημκ πδβαίκεζ ζ’ έκα αεκγζκάδζημ ιζζυ ιίθζ
ιαηνζά. Ώκμίβς ηα ιάηζα ιμο ηαζ αθέπς ημκ Θάνθμκ θμοζιέκμ ζημ θςξ
ηςκ αθάνι πμο ακααμζαήκμοκ, έκαξ ζηνυββοθμξ θυθμξ απυ κάζθμκ πμο
αθέπεζ ημ πανιπνίγ ηαζ ιμζάγεζ ιεξ ζημ θαιπενυ πενίαθδιά ημο ζακ ημκ Ιζθ
Άιζηνμκβη ζηδ ζεθήκδ. Φακηάγμιαζ ημκ Θαη κα ζμθάνεζ ζηδ ζηδκή
θέβμκηαξ υηζ έκαξ κηυπζμξ πέναζε ημκ Θάνθμκ βζα ελςβήζκμ απυ μφθμ:
«Ήηακ ιε ιζα βαθάγζα δζαζηδιζηή ζημθή ηαζ ημ πνυζςπυ ημο πζμ ιαφνμ
απυ ηδ κφπηα. ΐβήηε απυ έκα ζηάθμξ πμο ακααυζαδκε…» Γεθάς ηαζ
πνμζπαεχ κα ημζιδεχ. Λ Θαη ιε ημκ Θάνθμκ ηάκμοκ θίβα ακαβνάιιαηα
βζα κα πενάζεζ δ χνα. Λ Ένζη επζζηνέθεζ ιε έκα ιπζηυκζ αεκγίκδ.
Οα ηαφζζια ηεθεζχκμοκ έκα ιίθζ πνζκ ημ ζπίηζ. Φηάκμοιε ζηζξ δφμ
ηαζ ιζζή.
Μέκηε χνεξ ανβυηενα, αημφς ημκ Θαη κα ιζθάεζ ζημκ Ένζη ζηδκ
ημογίκα. «Ώ-Ώ-B-D…». πςξ ήηακ ακαιεκυιεκμ, έπμοιε ανβήζεζ ηζ είκαζ
αιθίαμθμ ακ εα πνμθάαμοιε ημκ πνχημ αβχκα ζημ λεκμδμπείμ, μπυηε ημ
πζεακυηενμ είκαζ μζ ακηίπαθμί ιαξ κα εζδμπμζδεμφκ κα λεηζκήζμοκ ηα
πνμκυιεηνα ηαζ έηζζ εα παίλμοιε ζε θζβυηενμ πνυκμ, ή ακ ειθακζζημφιε
είημζζ πέκηε ή πενζζζυηενα θεπηά ανβμπμνδιέκμζ, εα πάζμοιε ημκ αβχκα.
Λ Ένζη ηνέπεζ ηαζ, θοζζμθμβζηά, έκαξ αζηοκμιζηυξ λεπνμαάθεζ απυ ημ
πμοεεκά βζα κα ιαξ ζηαιαηήζεζ.
Λ Ένζη ελδβεί ιε ζμαανυ πνυζςπμ υηζ έπμοιε ανβήζεζ ζ’ έκα
ημονκμοά Ξηναιπθ.
«Ώοημί μζ δομ είκαζ απυ ημοξ ημνοθαίμοξ παίηηεξ ημο πθακήηδ»,
πνμζεέηεζ, δείπκμκηαξ ημκ Θαη ηαζ ημκ Θάνθμκ.
«Ομονκμοά Ξηναιπθ;» θέεζ μ αζηοκμιζηυξ.
Λ Ένζη ημο δείπκεζ έκα θφθθμ ααειμθμβίαξ.
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Μεζζηζηυ, αθθά υπζ ανηεηυ. Ζυαεζ ηδκ ηθήζδ, υπςξ ηαζ κα ’πεζ.
Ζαεχξ απμιαηνοκυιαζηε, νςηάς ημκ Ένζη ακ πήνε ημ θφθθμ
ααειμθμβίαξ. (Ομ πήνε).
«Μαζδί ιμο, ηζ είκαζ αοηυ ημ FINI*;» θέεζ μ Θαη, πανζζηάκμκηαξ ημκ
αζηοκμιζηυ. Λ ακηίπαθμξ ημο Ένζη είπε ηάκεζ δεηηή έκζηαζδ ζημ FINI* ηδκ
πνμδβμφιεκδ ιένα. «Οζ ζηεθηυζμοκ ; Αεκ άημοζεξ πμηέ ζμο βζα άιοκα;»
«Αεκ είδεξ ημ AGUEWEED ιε αοηά ηα βνάιιαηα;» πνμζεέηεζ μ
Ένζη. «Θα πνέπεζ κα ζε επαζκέζς βναπηχξ βζ’ αοηυ ημ παίλζιμ».
Λ
Θάνθμκ
απμηαθφπηεζ,
«ημ
TETRASPORIC
είκαζ
TRICERATOPS».
«Ώοηυ πμο είκαζ ςναίμ είκαζ ημ ΏΟΛΝ», θέεζ μ Θαη. Βκκμεί πςξ ακ
ημ ΏΟΛΝ ήηακ ζημ ηαιπθυ, εα ιπμνμφζεξ κα παίλεζξ TRICERATOPS
αάγμκηαξ βνάιιαηα εηαηένςεεκ.
«Σ, βαιχημ», θέεζ μ Θάνθμκ. «Ζαζ εα ’παζγα ΏΟΛΝ βζα κα ηθείζς
ημ ηαιπθυ». Γεθάιε υθμζ. Λζ πζεακυηδηεξ εκακηίμκ ηάπμζμο πμο παίγεζ
TRICER ιπνμζηά απυ ημ ΏΟΛΝ ηαζ έκα S απυ πίζς είκαζ αζηνμκμιζηέξ.
«Θζθάιε βζα νίζημ. ΛΈνζη πνμζπέναζε ζε ζηνμθή ιε εηαηυ», θέεζ μ
Θαη.
Μνμθαααίκμοιε. Ζενδίγς ηα ηέζζενα απυ ηα πέκηε, αθθά δ ήηηα
ένπεηαζ ζημ ηαεμνζζηζηυ ηεθεοηαίμ παζπκίδζ βζα ηδκ πνχηδ εέζδ. Ράκς
ιυθζξ βζα δφμ πυκημοξ, 347-345. Ξημ ηέθμξ ημο Λουθηπαι, είιαζ
ζηακμπμζδιέκμξ ιε ηδ δεφηενδ εέζδ ιε ζημν 11-4, +806 ηεθζηυ, αηυιδ ηζ ακ
δ ηαηδβμνία ήηακ αδφκαιδ. (Λ Θαη παίνκεζ ηδκ πνχηδ ηαηδβμνία ιε 10-5·
Λ Θάνθμκ ηενδίγεζ ιυθζξ επηά. Λ Ένζη ημ ίδζμ ζηδκ ηαηδβμνία 2).
Ηαιαάκς ηα πνχηα ιμο ηένδδ απυ ημονκμοά Ξηναιπθ –150
δμθάνζα– ηαζ παιμβεθχ ζηδ θςημβναθζηή ιδπακή ιζαξ πνήζδξ ηδξ
βοκαίηαξ ημο Έκηθζ, ηδξ Ηυναξ, πμο απαεακαηίγεζ ημοξ κζηδηέξ. Ίζςξ είκαζ
ημ πενζαάθθμκ, ίζςξ δ ακμδζία ημο κα ιείκεζξ απυ αεκγίκδ, ίζςξ δ ηθήζδ
βζα ηαπφηδηα ηαζ δ δζαζηδιζηή ζημθή ημο Θάνθμκ, πάκηςξ δέπμιαζ ηα
θάεδ ιμο, υπςξ ιε ζοιαμφθερε μ Έκηθζ, ηαζ πνμπςνχ.
Μίζς ζημ Θπνμφηθζκ εηείκδ ηδ κφπηα, πηοπάεζ ημ ηδθέθςκμ ζηζξ
δέηα ηαζ ιζζή. Βίκαζ μ Θάνθμκ. Θυθζξ έθηαζε ζπίηζ ημο, ζηδ ΐαθηζιυνδ.
«Οδθεθςκχ ζ’ υθμοξ ζαξ, υθμοξ», θέεζ, «ημ TETRASPORIC είκαζ
ζςζημμμμυ». Λ Θάνθμκ ημ είδε ζημ Merriam-Webster. «Θυθζξ πήνα ημκ
Θαη ηαζ ημο είπα πςξ δεκ ηαηαθαααίκς ιε πμζμκ ηνυπμ ηενδίγεζ ηα
ημονκμοά. Αζάμθεεεεεε».
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Δ ιέζδ ααειμθμβία αοηχκ πμο έπαζλακ ζε ημονκμοά Ξηναιπθ ημκ
ηεθεοηαίμ πνυκμ είκαζ 1150. Θεηά ημ ιμκμήιενμ ημο Ημκβη Άζθακη, ιζα
αδμιάδα ιεηά ημ Νμγεκηέζθ, δ ααειμθμβία ιμο αολάκεζ απυ 1118 ζε 1165.
Ομ άθια αοηυ μδδβεί ζε δφμ ζοιπενάζιαηα: Μνέπεζ κα οπάνπεζ πμθφξ
ηυζιμξ πμο παίγεζ ζ’ έκα ημονκμοά ηαζ δεκ λακαπαίγεζ ηαζ πνέπεζ κα
οπάνπεζ πμθφξ ηυζιμξ πμο παίγεζ ζε ημονκμοά βζα κα δζαζηεδάζεζ, δζυηζ
δεκ ελδβείηαζ αθθζχξ υηζ είιαζ ηυζμ ηαθυξ, υζμ μζ ιζζμί απ’ αοημφξ πμο
παίγμοκ αβςκζζηζηυ Ξηναιπθ.
Λ μνζζιυξ ημο ηαθμφ παίηηδ είκαζ ζπεηζηυξ. Λπθζζιέκμξ ιε ηζξ
δζβνάιιαηεξ ηαζ (ηζξ πενζζζυηενεξ) ηνζβνάιιαηεξ θέλεζξ, είιαζ πζα ζηακυξ κα
ηενδίγς άκεηα ημοξ πενζζηαζζαημφξ παίηηεξ. Ζενδίγς ηαηά ηνάημξ αηυιδ
ηαζ ημκ αδενθυ ιμο, ημκ πάθαζ πμηέ δδιζμονβυ ηαηαθυβςκ θέλεςκ. Ώθθά
εθυζμκ ανέεδηα ζηδ ιέζδ ηδξ ηαηάηαλδξ ηςκ εκενβχκ παζηηχκ ημο
αβςκζζηζημφ Ξηναιπθ, ηζ κα πνεζάγεηαζ άναβε βζα κα βίκς ελπέν; Γζα κα
ιδκ πς Βλπέν; Ζαζ πμζμξ θμβανζάγεηαζ βζα ηέημζμξ ζηo ηάης ηάης; Γζα
έκακ παίηηδ ημο επζπέδμο ημο 2000, υπςξ μ Έκηθζ ή μ Γ.Β. Ογυεθ, έκαξ
παίηηδξ ιε ααειμθμβία 1600 –ηοπζηά ελπέν– είκαζ αδφκαιμξ παίηηδξ, ιφβα
ζηδκ πθάηδ εθέθακηα. Γζα ιέκα μ παίηηδξ ημο 1600 είκαζ διίεεμξ, εκχ μ
Έκηθζ ηαζ μ Γ.Β. ηαζ μζ άθθμζ ημο 2000 είκαζ εεμί ημο Ξηναιπθ, έημζιμζ κα
πεηάλμοκ. Βίπα υηζ εέθς κα βίκς ζακ ηζ αοημφξ. Ώθθά πχξ;
Λζ θέλεζξ είκαζ ιζα ανπή. Οχνα λένς πμζεξ κα ιάες ηαζ ιε πμζα
ζεζνά ηζ έπς απμδεπεεί πςξ εα πνεζαζηεί πζμ ζηθδνή δμοθεζά απ’ αοηήκ
πμο έπς ηάκεζ ςξ εδχ. Ώκηζθαιαάκμιαζ επίζδξ υηζ είκαζ μζ ροπμθμβζηέξ ηζ
υπζ μζ βηάθεξ θμβζηήξ πμο ιε ηαηαηνέπμοκ. Ζαεχξ ζοθθμβίγμιαζ αοηά, μ
Έκηθζ ζηάεζ ζημ CGP ιε ηδ ζοκηαβή ημο βζα κα βίκεζ ηάπμζμξ πνςηαεθδηήξ:
1. Εηακυηδηα κα επζεοιείξ κα είζαζ μ ηαθφηενμξ. Ή κα επζεοιείξ κα
ηενδίζεζξ υπμζμ πνςηάεθδια είκαζ ζδιακηζηυ βζα εζέκα.
2. Ώιεηαηίκδηδ εκηζιυηδηα απέκακηζ ζημκ εαοηυ ζμο βζα κα
απακηήζεζξ ζημ πμζα είκαζ ηα δοκαηά ηαζ πμζα ηα αδφκαηα ζδιεία ζμο.
3. Έθεβπμξ ηδξ ακαπκμήξ ζμο.
4. Ια ανίζηεζξ ηνυπμ κα εθέβπεζξ ηδ ζοκαζζεδιαηζηή ζμο
ηαηάζηαζδ.
5. Λ πανάβςκ Ρ. Αεκ λένς ηζ είκαζ αοηυ. Βίκαζ απθχξ δ
θαζκμιεκζηά εηπθδηηζηή ηαηάζηαζδ ηδκ μπμία έπεζ ηάεε πνςηαεθδηήξ ζημ
ημονκμοά πμο ηένδζζε.
Βίκαζ ηαζνυξ κα ιάες απυ ημκ άνπμκηα.
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5. Έκηθζ

Ο

ζ ηαθφηενμζ παίηηεξ», ιμο θέεζ μ Ογμ Έκηθζ, «εζηζάγμοκ ζηδ κίηδ.
θα ηα οπυθμζπα είκαζ αζήιακηα. Λπμζαδήπμηε άθθδ
ζοιπενζθμνά είκαζ άζπεηδ. Ζάεε ζηάζδ πμο ηναηάξ υηακ παίγεζξ,
πνέπεζ κα ζημπεφεζ ζηδ κίηδ. Ώθθζχξ, βζαηί ανίζηεζαζ εηεί;»
«ΐέααζα», θέεζ απακηχκηαξ ζηδ δζηζά ημο νδημνζηή ενχηδζδ,
«πμθθμί ανίζημκηαζ εηεί βζα άθθμοξ θυβμοξ. Ζαζ βζ’ αοηυ δεκ κζημφκ».
Ώκ ημ Ξηναιπθ είπε «ιείγμκεξ αβχκεξ», υπςξ ημ ηέκζξ ηαζ ημ
βημθθ, δ πνχηδ ηεηνάδα ζηδ ΐυνεζα Ώιενζηή εα ήηακ ημ εεκζηυ
πνςηάεθδια, ημ ακαημθζηυ πνςηάεθδια ζημ Ιηάκιπενζ, ημ ημονκμοά ηδξ
πενζμπήξ ηδξ ΐμζηυκδξ ζημ Λουθηπαι ηαζ ημ δοηζηυ πνςηάεθδια ζημ Νίκμ
ηδξ Ιεαάδα. Βεκζηυ, Ιηάκιπενζ, Λουθηπαι, Νίκμ. πζ βζα ηα θεθηά. Ομ
εεκζηυ πθδνχκεζ 25.000 δμθάνζα ζημκ πνςηαεθδηή, αθθά ημ πνχημ ανααείμ
ζημ Λουθηπαι είκαζ ιυθζξ θίβεξ εηαημκηάδεξ δμθάνζα. Δ δυλα ηαζ ημ
βυδηνμ είκαζ αοηά πμο ιεηνάκε, υηακ ηενδίγεζξ έκα ζδιακηζηυ ημονκμοά.
ηακ μ Ογμ Έκηθζ ηαηέηηδζε ηδ κίηδ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ ελπέν
ζημ Ιηάκιπενζ, ηδκ χνα πμο εβχ πκζβυιμοκ ζηδκ άθθδ ιενζά ηδξ
αίεμοζαξ, έβζκε μ πνχημξ παίηηδξ Ξηναιπθ πμο πέηοπε ημ ζζμδφκαιμ ημο
βηνακη ζθαι1. Ομ εεκζηυ; Αζξ, μ ιυκμξ παίηηδξ πμο ημ έπεζ ηάκεζ. Ομ
Λουθηπαι; Αζξ. Ομ Νίκμ; Μέκηε θμνέξ, ηέζζενζξ απ’ αοηέξ ζηδ ζεζνά, ζηζξ
ανπέξ ημο ’90. Ζαζ ηχνα ημ Ιηάκιπενζ. Λ Έκηθζ έπεζ ηενδίζεζ ηζ άθθα
ιεβάθα ημονκμοά. Οδ ιεβάθδ δζμνβάκςζδ ζημ Ρμθζκηέζ Εκ ζηδκ Ώηθάκηα,
πέκηε θμνέξ. Ομ βκςζηυ ακμζλζάηζημ ημονκμοά ζημ Γηάηθζκιπενβη ημο
Οεκεζί, ημκηά ζημ Ιηυθζβμοκη, δφμ θμνέξ. Ομ παθζυ ημονκμοά ημο Γηνακη
Ζάκζμκ, πμο πνμζεθηφεζ ημοξ ηαθφηενμοξ ηζ απυ ηζξ δφμ αηηέξ, δομ θμνέξ.
Ξε ιζα ακεπίζδιδ θίζηα ιε ηα ζοκμθζηά ηένδδ ζημ αβςκζζηζηυ Ξηναιπθ, μ
Έκηθζ ήηακ δεφηενμξ ιε πάκς απυ 60.000 δμθάνζα – ηζ αοηυ ημ κμφιενμ δεκ
πενζθαιαάκεζ ηένδδ απυ ημονκμοά υπμο ημ πνχημ ανααείμ ήηακ θζβυηενμ
απυ 1.000 δμθάνζα. (Λ Ιηέζαζκη Γηίιπζμκ πμο ηένδζζε 50.000 δμθάνζα ζε
ιζα δζμνβάκςζδ, ζημοξ αβχκεξ ζμφπενζηαν 2 ημο 1995, ήηακ πνχημξ).

1
2

Γθξαλη ζιακ είλαη ζεηξά ληθψλ ζε θαζνξηζκέλα ηνπξλνπά (θπξίσο ζην ηέληο).
Aγψλεο φπνπ παίδνπλ κφλνλ νη πξψηνη ζηε Βφξεηα Ακεξηθή (ζπλήζσο νη 16 πξψηνη).
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Έηζζ, ζε θζβυηενμ απυ δομ ιήκεξ απυ ηδ κίηδ ημο ζημ Ιηάκιπενζ,
πενζθένμιαζ ζημ πίζς ιένμξ ηδξ αίεμοζαξ δελζχζεςκ ζημ λεκμδμπείμ
Double Tree Guest Suites ζημ Λουθηπαι, υπμο δεηαηνείξ απυ ημοξ
ηαθφηενμοξ ημο παζπκζδζμφ ακαιεηνζμφκηαζ ζηδκ πνχηδ ηαηδβμνία. 
Έκηθζ είκαζ 0-10. Ξε είημζζ πνυκζα αβςκζζηζημφ Ξηναιπθ, μ Έκηθζ δεκ έπεζ
πάζεζ πμηέ πενζζζυηενα απυ πέκηε παζπκίδζα ζηδ ζεζνά ζ’ έκα ημονκμοά.
Ζαζ ημ πζμ αλζμζδιείςημ, μ Έκηθζ θέεζ υηζ παίγεζ ηαθά, υηζ υθμζ μζ αβχκεξ
ημο πάεδηακ ζημ πανά ηάηζ. «Μενκάς ηαθά», θέεζ.
Ομ ίδζμ ηαζ μζ ακηίπαθμζ ημο Έκηθζ.
«Μνμζπαεχ κα ιδ ζμο ηάκς ηδ γςή δφζημθδ ιε αοηυ πμο βίκεηαζ
εδχ πένα», θέεζ έκαξ ηαθυξ παίηηδξ. Λ Γ.Β. Ογυεθ ηαβπάγεζ ηάπςξ δοκαηά.
Ώκ δ παζνεηαηία ήηακ οβνυ, εα έζηαγε απυ ηδ γανςιέκδ φπανλή ημο. Λ
Ογυεθ ιμζάγεζ ιε ημκ Θίζηεν Θπενκξ, ημκ ζδζμηηήηδ ημο ηαημφ πονδκζημφ
ενβμζηάζζμο ζημοξ Ξίιπζμκξ1.
«Σναίμ», θέεζ μ Έκηθζ. «Μναβιαηζηά ςναίμ».
Μναβιαηζηά; Μναβιαηζηά; Σναίμ κα πάκεζξ υθα ηα παζπκίδζα;
Σναίμ κα λένεζξ πςξ μζ άθθμζ παίηηεξ εθπίγμοκ εκδυιοπα κα πάζεζξ ημοξ
οπυθμζπμοξ αβχκεξ ζμο, έηζζ χζηε εζφ, έκαξ απυ ημοξ πζμ επζηοπδιέκμοξ
παίηηεξ ζηδκ ζζημνία ημο παζπκζδζμφ, μ Ογαη Ιζηθάμοξ 2 ημο Ξηναιπθ, κα
οπμζηείξ ιζα απυ ηζξ πζμ ηαπεζκςηζηέξ ειθακίζεζξ πμο έηακε πμηέ
ημνοθαίμξ παίηηδξ, ιζα ειθάκζζδ πμο εα ιείκεζ ςξ δδιυζζμξ ελεοηεθζζιυξ;
Βίκαζ αοηυ ςναίμ;
Γζα ημκ Ογμ Έκηθζ, είκαζ. πςξ είκαζ ςναίμ ημ υηζ έκαξ παίηηδξ
βνάθεζ ηάεε πνυκμ ζηδκ επζηαβή ημο ηςκ 18 δμθανίςκ «ΏΜΛΗΠΞΟΒ ΟΛΙ
ΒΙΟΗΕ», υηακ ακακεχκεζ ηδ ζοκδνμιή ημο ζηδκ Βεκζηή Έκςζδ Ξηναιπθ.
Σναίμ βζα ημκ γεζηυ, βθοηυ, εοβεκή Ηέζηεν Ξυκιπνακ χζηε κα θέεζ βζα ημκ
Έκηθζ: «Έπεζ ιδδεκζηή εοβέκεζα πμο οπμπνεχκεζ». Ζζ ςναίμ ηυζμ χζηε μ
Έκηθζ κα ακαβμνεοεεί (ςξ απμηέθεζια δζαζηνέαθςζδξ, απμδεζηκφεηαζ) ζε
Ιηανε ΐέζκηεν3 ημο Ξηναιπθ. Λ Έκηθζ έπεζ απμηθδεεί οπενυπηδξ,
αηαηάδεηημξ, ακαίζεδημξ, αβεκήξ, ζοκςιυηδξ, ηαζ ημ πεζνυηενμ, ηονίςξ
πίζς απυ ηδκ πθάηδ ημο. Αεκ ημκ κμζάγεζ, επεζδή δεκ ακδζοπεί ηαζ πμθφ βζ’
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αοηά πμο ζηέθημκηαζ μζ άθθμζ. Ξηδ Ιζμο Έζηγ ζζημνία ημο Ογμ Έκηθζ, μ
κμοξ είκαζ πάκς απυ υθα.
Θμκαπμβζυξ, μ Έκηθζ βεκκήεδηε ημ 1947 ηαζ ιεβάθςζε ζημ
Ιηζηνυζη. Λ παηέναξ ημο ήηακ μδμκημηεπκίηδξ ςζυημο ημκ δέπεδηακ ζηδ
Ξοιθςκζηή ημο Ιηζηνυζη ςξ αζμθμκίζηα, ζηα ζανάκηα έλζ ημο. Δ ιδηένα
ημο ήηακ θμβίζηνζα. Λ Έκηθζ ήηακ ιέθμξ ηδξ μιάδαξ ζηαηζμφ ζημ βοικάζζμ
ηζ έπαζγε βζα πθάηα έκα παζπκίδζ θέλεςκ πμο θεβυηακ Ογυηημ, ζημ μπμίμ
πνέπεζ κα ανεζξ ιζα πεκηαβνάιιαηδ θέλδ πμο ζηέθεδηε ηάπμζμξ άθθμξ.
Ξπμφδαζε ιαεδιαηζηά ηαζ θζθμζμθία ζημ πμθζηεζαηυ πακεπζζηήιζμ ημο
Λοέζκ ηαζ ηένδζζε δφμ θμνέξ ημ εζςηενζηυ πνςηάεθδια ζηαηζμφ. Λ
παηέναξ ημο ημφ έδςζε έκα πνοζυ δαπηοθίδζ ιε έκακ ίππμ ζημ ηέκηνμ ηαζ
ηα ανπζηά ημο Ογμ ηαζ ζηζξ δομ πθεονέξ, ημ μπμίμ θμνά αηυιδ ζημκ δελζυ
ιέζμ ημο, ιμθμκυηζ ηχνα θαίκεηαζ ζακ κα ηυαεζ ηδκ ηοηθμθμνία ημο
αίιαηυξ ημο. Ξημκ Έκηθζ άνεζε ημ ζηναηδβζηυ ιένμξ ηςκ παζπκζδζχκ. Ώθθά
ιζζμφζε ηδκ ακηαβςκζζηζηή ημοξ πθεονά.
«Ξημ ζηάηζ έθηαζα ζημ επίπεδμ ιεην, αθθά δεκ ιπμνμφζα κα
ηαηαθάας βζαηί έπακα ή ηένδζγα», θέεζ. Ζαευιαζηε ζημ θζηυ ζπίηζ ημο ζημ
Ημκβη Άζθακη, υπμο γεζ ιε ηδ βοκαίηα ημο ηαζ ηδκ ηεηνάπνμκδ ηυνδ ημο,
ηδκ Άιπεν. «Ζάπμηε έπαζγα υζμ ιπμνμφζα ηαθφηενα, ηάπμηε υπζ. Ήηακ
ιοζηήνζμ βζα ιέκα».
Θεηά ηδκ απμθμίηδζδ, ημ 1969, μ Έκηθζ ιεηαηυιζζε ζημ Ξακ
Φνακζίζημ. Αεκ ηοκδβμφζε ημ «ηαθμηαίνζ ημο ένςηα»· δεκ έπζκε, δεκ
ηάπκζγε, δεκ έπαζνκε κανηςηζηά. ιςξ υθμζ μζ βκςζημί ημο ημ έηακακ.
«Ήηακ πμθφ ζοκανπαζηζηυ βζα ηδκ ακφπμπηδ ιεζμαζηζηή ιμο φπανλδ κα
ανίζημιαζ ακάιεζα ζε υθμκ αοηυκ ημκ ηυζιμ. Ζαζ κα είιαζ έκαξ απ’
αοημφξ, αθθά ζοβπνυκςξ ηεθείςξ λέκμξ. Θα βζκυιμοκ παιαζθέμκηαξ. Θα
ήιμοκ ζακ ηζ αοημφξ. πμηε ήηακ θηζαβιέκμζ, ημ έπαζγα ηζ εβχ
θηζαβιέκμξ. Αεκ ήηακ εέαηνμ. Ώθθά είπε πθάηα».
Μακηνεφηδηε ιζα Μνςηαπνζθζά ηαζ πχνζζε ηδκ επυιεκδ Διένα ηςκ
Βοπανζζηζχκ. Αεκ έηακε ζελ βζα δφμ πνυκζα. Έηακε ςημζηυπ βζα κα
επζζηνέρεζ ζπίηζ ημο, ιε 10 δμθάνζα ζηδκ ηζέπδ. Ρνδιάηζζε μδδβυξ ηαλί.
Έιεζκε ζε έκα ηθαιπ ιυκζιδξ δζαιμκήξ, ιε ημ υκμια Θμκνυε, υπμο υθμζ
δμφθεοακ δεηαηέζζενεζξ χνεξ ηδ αδμιάδα ιε ακηάθθαβια ζηέβδ ηαζ
ηνμθή. ιςξ ηονίςξ αοημζοβηεκηνςκυηακ, έπαζγε ιπζθζάνδμ ηαζ Νζζη 1 ηαζ
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πζκβη-πμκβη ηαζ Θμκυπμθδ, θίβμ ηάαθζ βζα θεθηά, ηαζ δζάααγε υνεζμξ ζημ
αζαθζμπςθείμ ημο Μμθη βζα ηδκ ακενχπζκδ θακεάκμοζα εκένβεζα.
Βηεί άνπζζε κα δζαθαίκεηαζ πμζμξ εα βζκυηακ μ Έκηθζ. Αζάααζε ημ
«Βίιαζ Ώοηυ: Δ επζζηήιδ ημο Ράιζα απυ ημ Αα ΐζβκζάκα Θππασνάαα»,
έκακ μδδβυ βζα ηδκ επίηεολδ εζςηενζηήξ εζνήκδξ ημο Ξμουιζ Θμοηηακάκηα.
Αζάααζε Εζαάη Ώζίιμθ ηαζ Νυιπενη Ξίθαενιπενβη ηαζ Ογαη Οζυθηεν.
Ώθθά επδνεάζηδηε ηονίςξ απυ ηδκ Ογέζκ Νυιπενηξ, ιζα θζθυζμθμ ημο
Ιζμφ Έζηγ πμο οπμζηήνζγε πςξ έκαξ «ιδ ζςιαηζηυξ δάζηαθμξ» ιε ημ
υκμια Ξεε ιζθμφζε δζα ιέζμο ηδξ εκυζς δ ίδζα ήηακ ζε φπκςζδ. Ομ ιήκοια
ηδξ Νυιπενηξ ήηακ υηζ ηα ακενχπζκα υκηα ιπμνμφκ κα απμηαθφρμοκ ηδκ
ίδζα ημοξ ηδκ πναβιαηζηυηδηα. πςξ ημο είπε μ Ξεε ιέζς ηδξ Ογέζκ, «Ζαηά
ηάπμζμκ ηνυπμ έπεζξ δεπεεί ηα δχνα ηςκ εεχκ. Λζ πεπμζεήζεζξ ζμο βίκμκηαζ
πναβιαηζηυηδηα. ,ηζ πζζηεφεζξ πναβιαηχκεηαζ. Αεκ οπάνπεζ πενζμπή ηδξ
γςήξ ζμο πμο αοηυ δεκ ζζπφεζ». Έηζζ, μ Έκηθζ ακανςηήεδηε, «Οζ
πεπμζεήζεζξ έπς; Μμζεξ είκαζ μζ απυρεζξ ιμο; Οζ είδμοξ πναβιαηζηυηδηα
εέθς κα δδιζμονβήζς;»
Οεθζηά, απμθάζζζε υηζ ήηακ ηαθυξ ζηα παζπκίδζα, κα ηα παίγεζ ηαζ
κα ηα θηζάπκεζ· αοηυ θμζπυκ εα έηακε ζηδ γςή ημο. Αζάααζε βζα ημ πνχημ
εεκζηυ πνςηάεθδια Ξηναιπθ ηαζ βζα ηδκ έηδμζδ ημο πνχημο θελζημφ ημο
Ξηναιπθ. Μανά ημ υηζ δεκ έπαζγε ημ παζπκίδζ υηακ ήηακ ιζηνυξ ή ιε ημοξ
θίθμοξ ημο ζημ Θμκνυε, ηάηζ ημκ ηνάαδλε ζε αοηυ. Λ Έκηθζ έηνζκε υηζ
ιπμνμφζε κα βίκεζ ημνοθαίμξ παίηηδξ ημο Ξηναιπθ· επμιέκςξ εα βζκυηακ.
«Έκζςζα πςξ δ ιμίνα ιμο ήηακ εηεί», θέεζ. Γζα κα απμηαθφρεζ ηδ ιμίνα ημο,
μ Έκηθζ απμθάζζζε κα ιάεεζ ημ OSPD. θμ. ΐνήηε δμοθεζά κοπημθφθαηα.
«Καβνοπκμφζα υθδ κφπηα ιεθεηχκηαξ Ξηναιπθ», θέεζ. «Οζζιπζυιμοκ ηάεε
ιζζή χνα βζα κα ζζβμονεοηχ υηζ ήιμοκ λφπκζμξ».
Ξηζξ επαββεθιαηζηέξ ηάνηεξ ηδξ θίθδξ ημο, μ Έκηθζ έβναθε
ακαβνάιιαηα ζηδ ιζα πθεονά ηαζ ζηδκ άθθδ ηζξ απακηήζεζξ. Θζα θμνά ηδ
αδμιάδα ιε έκακ θίθμ ημο πμο είπε ένεεζ ιαγί ημο ζημ Ξακ Φνακζίζημ, ημκ
Ογένζ Ηένιακ, έπαζγε πανηίδεξ έλζ ή μηηχ παζπκζδζχκ. Ππεκεφιζγε ζημκ
εαοηυ ημο πμφ ήεεθε κα ανεεεί: ζε ζδιείμ ηέημζμ χζηε κα ιπμνεί κα
ακαβναιιαηίγεζ υθα ηα ζηναιπθ ημο OSPD ζηζβιζαία, πνχηα δίπςξ
ιπαθακηέν, ιεηά ιε έκα ιπαθακηέν. «Έκζςζα πςξ ιπμνμφζα κα ηενδίζς
ημ εεκζηυ πνςηάεθδια ηαζ είπα, “Ώοηυ είκαζ πμο εέθς. Ώξ απμδείλς ζημκ
εαοηυ ιμο υηζ ιπμνχ κα ημ ηάκς”».
Γζαηί αοηυ, νςηάς ημκ Έκηθζ, ζε ακηίεεζδ ιε μηζδήπμηε άθθμ;
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«Αεκ ιπμνεί κα ελδβδεεί», θέεζ. «Αεκ είκαζ δοκαηυκ κα ελδβδεεί. θμ
πμο ιπμνχ κα πς είκαζ πςξ δ γςή ιμο ςξ εηείκμ ημ ζδιείμ μδδβμφζε ζημ
βεβμκυξ υηζ ήιμοκ παίηηδξ, υηζ πνεζαγυιμοκ ιυκμ ηδ δζάεεζδ, πνεζαγυιμοκ
ηδκ πανυνιδζδ ηαζ πνεζαγυιμοκ ημ παζπκίδζ. θα υζα είπα ηάκεζ ζηδ γςή
ιμο, μδδβμφζακ ζε αοηή ηδ ζηζβιή».
Θεηά απυ επηά ημονκμοά, ηαζ ιπυθζηδ απμβμήηεοζδ, πνεζάγμιαζ
δάζηαθμ. Λ Έκηθζ, αέααζα, ηαηέπεζ ηδκ μοζία ημο παζπκζδζμφ· αηυιδ ηαζ μζ
επζηνζηέξ ημο παναδέπμκηαζ υηζ είκαζ απυ ημοξ ηαθφηενμοξ υθςκ ηςκ
επμπχκ. Αεκ είκαζ υιςξ αοηυξ μ θυβμξ πμο επζδζχης ηδκ ηαεμδήβδζή ημο.
Λζ πενζζζυηενμζ παίηηεξ ιε ααειμθμβία βφνς ζηα 1.800 εα ιπμνμφζακ κα
ιμο δζδάλμοκ ηα θεπηά ζδιεία πμο πνεζάγμιαζ βζα κα ακαννζπδεχ ζηδκ
ηθίιαηα ηδξ ααειμθμβίαξ. Βίκαζ δ ηαεμθζηή δνειία ημο Έκηθζ ηαζ δ
αηθυκδηδ πίζηδ ζημ εζςηενζηυ παζπκίδζ πμο ημκ ηάκμοκ ημκ ζδακζηυ
ζμοάιζ1 ημο Ξηναιπθ.
ιςξ υηακ ημο ηδθεθςκχ δεκ ανίζημιαζ ζε πενίμδμ ααεζχκ
ζηέρεςκ. Αεκ αζζεάκμιαζ υηζ έπς παίλεζ ανηεημφξ αβχκεξ ή υηζ λένς
ανηεηέξ θέλεζξ βζα κα ςθεθδεχ απυ ιζα ζμαανή δζάθελδ ιε εέιαηα υπςξ
ηζκήζεζξ ακμίβιαημξ, έθεβπμξ ημο ηαιπθυ ηαζ δζαπείνζζδ ηςκ βναιιάηςκ.
Έπς αθμιμζχζεζ ηάπμζα ααζζηά αθθά κμιίγς εα πνεζαζηχ αηυιδ πζθζάδεξ
ηνααήβιαηα απυ ημ ζαημφθζ βζα κα εηηζιήζς ηδ δζαθμνά ακάιεζα ζημ κα
ημπμεεηείξ βνάιιαηα ζημ ηαιπθυ, δδθαδή αοηυ πμο ηάκμοκ μζ ανπάνζμζ
ηαζ μζ ιέζμζ παίηηεξ, ηαζ ζημ κα παίγεζξ μθμηθδνςιέκμ Ξηναιπθ υπςξ μζ
ιεβάθμζ ιεην. Βίκαζ ζακ γςβναθζηή ιε δαηηοθμιπμβζέξ εκακηίμκ ημο
Μζηάζμ, ηζ εβχ είιαζ έκαξ γςβνάθμξ ιε δαηηοθμιπμβζέξ.
Λ Έκηθζ ημ ηαηακμεί ηαζ δεκ ανπίγεζ δζάθελδ ζηναηδβζηήξ.
Ώκηζεέηςξ, ηαευιαζηε ζημ ηναπέγζ ηδξ ημογίκαξ ηαζ ακάιεζα ζε ζοκέπεζεξ
ηδξ ζζημνίαξ ημο Ογμ Έκηθζ ημοαεκηζάγμοιε βζα ηα εειεθζχδδ, ηαεχξ ηαζ ηα
ιεηαθοζζηά, ημο παζπκζδζμφ.
Κεηζκχ ιε ιζα ελμιμθυβδζδ. «Ώζζεάκμιαζ πκζβιέκμξ απυ ηζξ
θέλεζξ», θές. «θεξ αοηέξ μζ θίζηεξ, οπμθίζηεξ ηαζ δοκδηζηέξ θίζηεξ, είκαζ
ηυζμ πμθθά, έηζζ δεκ ηάκς ηαζ πμθθά ηεθζηά».
Λ Ογμ ιμο οπεκεοιίγεζ ήνεια πςξ, ζ’ αοηυ ημ εέια, δεκ οπάνπεζ
επζθμβή. «Κένεζξ ηζ κα ηάκεζξ. Θάεε ηζξ θέλεζξ».
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Αεκ είκαζ απμπκζηηζηυ, θέεζ. Θπμνείξ κα εηπαζδεφζεζξ ημ ιοαθυ ζμο
κα ημ ηάκεζξ, κα ακαβναιιαηίγεζξ ηαζ κα ζοβηναηείξ ηζξ θέλεζξ πμο έπεζξ
ιάεεζ. «Βίκαζ ιζα δζαδζηαζία ηαηά ηδκ μπμία εέηεζξ ζημκ εαοηυ ζμο
ενςηήζεζξ, ελακαβηάγεζξ ημ ιοαθυ ζμο κα ηάκεζ ενςηήζεζξ ζημκ εαοηυ ζμο
ζοκεπχξ ηαζ απακηάξ ζημκ εαοηυ ζμο ζοκεπχξ, ζε ακαγήηδζδ», θέεζ μ Ογμ.
«Ώκηί κα ακαγδηάξ άζημπα, ελακαβηάγεζξ ημ ιοαθυ ζμο κα ζοκμιζθεί ιε
ημκ εαοηυ ζμο, είκαζ ηάηζ πμο εα δεζξ ζε υθμοξ ημοξ ημνοθαίμοξ παίηηεξ».
«Βίκαζ εέια ικήιδξ;» νςηάς. «Γζαηί δεκ κμιίγς πςξ έπς ηαθή
ικήιδ».
«Αεκ είκαζ δ ικήιδ. Αεκ εοιάζαζ ηα πάκηα. Μδβαίκεζξ ζηδκ
ηαηεφεοκζδ πμο πνέπεζ κα πδβαίκεζξ ηαζ δεκ λένεζξ πμζα ηαηεφεοκζδ ήηακ.
Ζαζ λαθκζηά, έκα θςξ ή ιζα εζηυκα ή έκα ζοκαίζεδια θέεζ “Μήβαζκε εηεί”,
ηζ εηεί πδβαίκεζξ. Βίκαζ ζακ ηθεζδανζά. Αεκ λένς πμζμοξ άθθμοξ
ζοκδοαζιμφξ βναιιάηςκ κα δμηζιάζς πζα. Έπς δεζ ηάεε ζοκδοαζιυ. Ζαζ
ιεηά γδηάς αμήεεζα. Ζαζ ιεηά, εκηεθχξ λαθκζηά, δ πυνηα ακμίβεζ ηαζ λένς
ηζ κα δμηζιάζς. Ένπεηαζ. Ζάπμζεξ θμνέξ ηάεμιαζ ηαζ θές “ΐμήεδζέ ιε”,
ηαζ ηυηε, λαθκζηά, αθέπς έκα ζηναιπθ. Ζαζ δεκ λένς απυ πμφ ιμο ήνεε».
Ομ ηίκδια ηδξ «θακεάκμοζαξ ακενχπζκδξ εκένβεζαξ», ιε ηα
ημζκυαζα, ηζξ αλίεξ ημο, ημοξ πανζζιαηζημφξ βημονμφ ηαζ άθθεξ δθζεζυηδηεξ
ηδξ δεηαεηίαξ ημο «εβχ»1, βέκκδζε έκακ άκενςπμ βζα ημκ μπμίμ, ημ
Ξηναιπθ ήηακ ημ κυδια ηδξ γςήξ.
Αφμ πνυκζα πνζκ ημ εεκζηυ πνςηάεθδια ημο 1980, μ Έκηθζ είπε
ζημκ εαοηυ ημο υηζ εα ημ ηενδίζεζ. Αεκ είπε ζδέα βζαηί ή πχξ· δ αθήεεζα είκαζ
υηζ δεκ είπε ακηζιεηςπίζεζ άθθμοξ ημνοθαίμοξ παίηηεξ ηάης απυ ζοκεήηεξ
ακηαβςκζζιμφ. Ξημοξ δοηζημφξ πνμηνζιαηζημφξ βζα ηδ δζμνβάκςζδ, μ
Έκηθζ ηενιάηζζε έηημξ· ιυκμ πέκηε παίηηεξ απυ ηδκ πενζθένεζά ημο
πνμηνίκμκηακ ζημοξ 32 ηςκ ηεθζηχκ, αθθά μ Έκηθζ πνμζηθήεδηε ςξ
επζθαπχκ. «Ομ πεπνςιέκμ», θέεζ. «Ομ πεπνςιέκμ ιε ηαεμδδβμφζε».
Έπμκηαξ ακάβηδ κα πνμπμκδεεί εκακηίμκ ηςκ ενοθζηχκ
κεμτμνηέγςκ παζηηχκ, μ Έκηθζ έθοβε ζηα ακαημθζηά. Ζακυκζζε ιζα
πανηίδα ιε ημκ Νμκ Οίηενη ζε ιζα αίεμοζα βζα Ξηναιπθ. Λ Οίηενη ηένδζζε
ηα πνχηα έλζ παζπκίδζα. «Ώκηζθήθεδηα πςξ ηάηζ έηνεπε. Αεκ είκαζ ιυκμ
ηφπδ», θέεζ μ Έκηθζ. «Ππάνπεζ έκα άθθμ επίπεδμ πμο πνέπεζ κα ιάες.
Μαίγμκηαξ υθμοξ αοημφξ ημοξ αβχκεξ ηαζ πάκμκηάξ ημοξ, ήηακ ειθακέξ
1
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δεθαεηίαο ηνπ ‟70.
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υηζ ήιμοκ υθμ κεφνα ηζ έηακα πμθθά θάεδ ζοκηεθχκηαξ έηζζ ζημ κα πάζς.
Οέθμξ, ηα ζοιιάγερα υθα ηαζ ζοβηεκηνχεδηα ζημ έαδμιμ παζπκίδζ. Ζαζ
ηένδζζα, εθέβπμκηαξ ηδκ ακαπκμή ιμο. Ήηακ ημ ηθεζδί. Ια ηαηαθάας πχξ
κα εθέβπς ηδκ ακαπκμή ιμο, αοηυ ήηακ ημ ηεθεοηαίμ πνάβια πμο έπνεπε
κα ηάκς».
Λ Έκηθζ είπε ιεθεηήζεζ βζυβηα ηαζ Οάζ-ηζζ υπμο δ ακαπκμή είκαζ
ζοζηαηζηυ ηδξ πεζεανπίαξ ηαζ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ. Αεκ ημ είπε υιςξ
ζοκδέζεζ ιε ημ Ξηναιπθ. Δ ζδέα ήηακ κα εθέβπεζξ ηδκ ακαπκμή: ακάπκεε
ααεζά. Μίεζε ηδκ εκένβεζα ζημ ηέκηνμ ημο ηεθαθζμφ ζμο. Μάνε ηα
αζζεήιαηα απυ ημ ζημιάπζ ζημ ηεθάθζ ζμο. Μίεζε ημκ αένα ιαηνφηενα ή
βνδβμνυηενα βζα κα αβάθεζξ πενζζζυηενδ θθυβα υηακ ηδ πνεζάγεζαζ.
«Οεθείςζα ηαζ έθοβα εηζηαζζαζιέκμξ», θέεζ μ Έκηθζ. « ηακ
βφνζζα ζπίηζ ήλενα υηζ έιαεα αοηυ πμο πνεζαγυιμοκ κα ιάες».
Λ Έκηθζ ήηακ μοζζαζηζηά άβκςζημξ ζημοξ ελπέν ημο λεκμδμπείμο
Miramar Sheraton ηδξ Ξάκηα Θυκζηα ζηδκ Ζαθζθυνκζα, υπμο δζελήπεδ ημ
εεκζηυ πνςηάεθδια ημο 1980. Οα θααμνί ήηακ παίηηεξ ζακ ημκ Οίηενη, ημκ
ααζζθζά ηδξ κεμτμνηέγζηδξ ζηδκήξ, ηαζ ημκ Ηέζηεν Ξυκιπνακ, ημκ πνχδκ
ααζζθζά ηδξ κεμτμνηέγζηδξ ζηδκήξ, πμο ηχνα γμφζε ζημ Θπένηθεσ· εηεί
ήηακ ηαζ μ Ιηέζαζκη Μνζκγ απυ ημ Ξακ Φνακζίζημ πμο είπε ηενδίζεζ ημ
πνχημ εεκζηυ πνςηάεθδια, ηαζ μ Ογζι Ιμσιπένβηεν, έκαξ κεμτμνηέγμξ
δζηδβυνμξ πμο μ παηέναξ ημο είπε ζδνφζεζ ιζα δζαηεηνζιέκδ εηαζνεία ηδξ
Λουθ Ξηνδη. Λ Έκηθζ δεκ ιπμνμφζε κα ημζιδεεί απυ ηδ κεονζηυηδηα: δφμ
χνεξ ηδκ πνχηδ αναδζά ημο ημονκμοά, δφμ ηδ δεφηενδ. Κάπθςκε λφπκζμξ
ζημ ηνεαάηζ, ηάκμκηαξ αζηήζεζξ ααεζάξ ακαπκμήξ, ιαεαίκμκηαξ ημ
«ηεθεοηαίμ ιάεδιά» ημο, ημ ηεθεοηαίμ ιένμξ ημο ροπμθμβζημφ ημο
πενζαθήιαημξ πμο εα ημκ έηακε έκα ιε ημ ηαιπθυ.
«Βπακαθάιαακα ζηδ ζοκείδδζή ιμο ιζα θνάζδ πμο εα έιεκε ζε
υθδ ηδκ ηανζένα ιμο ζημ Ξηναιπθ», θέεζ. «Ξε παναηαθχ ηαεμδήβδζέ ιε», μ
Έκηθζ ζηέηεοε ιζα ακχηενδ δφκαιδ. «Θπμνείξ κα ημ ηάκεζξ».
Λ Έκηθζ ημ επακαθάιαακε πάθζ ηαζ πάθζ, εηαημκηάδεξ θμνέξ. Ομ
απμηέθεζια, ιμο θέεζ, ήηακ κα αβάθεζ ημ εβχ ημο έλς απυ ηδ δζαδζηαζία. Λ
Έκηθζ δεκ έηακε ηίπμηα· ηάηζ άθθμ είπε ηα δκία. Άζπεηα ιε ημ πμζα ήηακ δ
πναβιαηζηυηδηα –αθμφ ειείξ μζ ίδζμζ δδιζμονβμφιε ηδ δζηζά ιαξ– άζπεηα ιε
ημ ηζ εα έθεβακ μζ άθθμζ, μ Έκηθζ πίζηεοε υηζ δεκ έηακε ηίπμηα. ηζ ηάηζ ημκ
ηαεμδδβμφζε κα ζηέθηεηαζ ηζξ ζηέρεζξ πμο ζηεθηυηακ, κα παίγεζ υπςξ
έπαζγε, κα πζέγεζ ημκ εαοηυ ημο. Ομ ζημν ημο ήηακ 6-1 ηδκ πνχηδ ιένα ημο
ηνζήιενμο ημονκμοά, ανηεηυ βζα ηδ δεφηενδ εέζδ. Οδκ χνα ημο βεφιαημξ
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ηδξ δεφηενδξ ιέναξ, ημ ζημν είπε βίκεζ 7-3 ηζ μ Έκηθζ έκζςεε ελακηθδιέκμξ
απυ ηδκ έθθεζρδ φπκμο. Έηακε κημοξ βζα πμθθή χνα, πενζζζυηενεξ
αζηήζεζξ ακαπκμήξ ηαζ ζοκέπζζε ημ δζακμδηζηυ ημο ιάκηνα. Ξε παναηαθχ

ηαεμδήβδζέ ιε. Θπμνείξ κα ημ ηάκεζξ.
Λ Έκηθζ εα έπαζγε ημοξ ηεθεοηαίμοξ επηά αβχκεξ εκακηίμκ ηςκ
επηά ηαθφηενςκ παζηηχκ Ξηναιπθ ζηδ πχνα. Ζένδζζε ηα ηέζζενα εηείκδ
ηδκ διένα, 11-3 ηζ ήηακ αηυιδ δεφηενμξ πίζς απυ ημκ Ογζι Ιμσιπένβηεν.
Ξηοδ ζοκέπεζα ηένδζζε ημοξ αβχκεξ 15 ηαζ 16, ημκ ηεθεοηαίμ υηακ μ Μνζκγ
ηαηέβναρε θάεμξ ημ ζημν ζημοξ ηεθεοηαίμοξ βφνμοξ ηαζ πέηαλε ιζα
ζίβμονδ κίηδ. Ήηακ ιζζυ ααειυ πίζς απυ ημκ Ιμσιπένβηεν πμο έθενε
ζζμπαθία ιε ημκ Οίηενη ζημκ αβχκα 16, εκχ ιε κίηδ ελαζθάθζγε ημ
πνςηάεθδια. Ξημκ απμθαζζζηζηυ αβχκα 17, μ Έκηθζ πήνε ηαθφηενα
βνάιιαηα απυ ημκ Ιμσιπένβηεν ηαζ ηένδζζε. «Ιοπημθφθαηαξ μ
πνςηαεθδηήξ ΐυνεζαξ Ώιενζηήξ», δζαηήνολε δ Βθδιενίδα ηςκ Μαζηηχκ
Ξηναιπθ. Γζα ημκ Έκηθζ, ηνζάκηα δφμ πνμκχκ, δ κίηδ ημο ζημ πνςηάεθδια
δζηαίςκε ηδ γςή ημο απυ είημζζ εηχκ, ηδκ ροπμθμβζηή ημο ιαεδηεία ζημκ
Ξεε ηαζ ηδκ Ογέζκ ηαζ ημ ζφζηδια ηδξ Ώκαημθήξ, ημ πνμζεηηζηά
ηαηαζηεοαζιέκμ Ιζμο Έζηγ ζφζηδια εθέβπμο ηδξ ζηέρδξ. Ήηακ υιςξ ηαζ
ιζα ηενάζηζα απμβμήηεοζδ.
«Έκζςεα ζακ κα ιδκ είπα ηάκεζ ηίπμηα. Έκζςεα πςξ ήηακ ιμζναίμ
κα ζοιαεί, απυ δφμ πνυκζα πνζκ. Έηακα ιυκμ αοηυ πμο ιμο έθεβε ημ
ζφιπακ».
Ζαεχξ ζογδηάιε, μ Ογμ πνμηείκεζ κα παίλμοιε ιία θζθζηή πανηίδα
ηαζ κα ηδκ ακαθφζμοιε. Ζάκς ιζα ηίκδζδ, μ Ογμ ηδκ ηνζηζηάνεζ
πνμηείκμκηαξ ηαθφηενεξ ηζκήζεζξ, ηέημζεξ πμο εα έηακε ααζζζιέκμξ ζηδ
ιεβαθφηενδ βκχζδ θέλεςκ πμο έπεζ, αθθά ηαζ άθθεξ ιέζα ζηα υνζα ημο
πενζμνζζιέκμο ιμο θελζθμβίμο. Λζ θέλεζξ πμο ιπαίκμοκ είκαζ ημζκέξ,
ηνζβνάιιαηα ηαζ ηεηναβνάιιαηα απμννίιιαηα βζα κα «ηαεανίζεζ ημ
ακαθυβζμ εκυζς ηναηζμφκηαζ ηα πζεακά βζα ζηναιπθ βνάιιαηα». Λ Ογμ ιε
ηαηεοεφκεζ ζημ κα ακηζθαιαάκμιαζ πμζμζ ζοκδοαζιμί βναιιάηςκ είκαζ
ηαθφηενμζ απυ άθθμοξ ηαζ πχξ κα ημοξ ηναηχ πςνίξ κα εοζζάγς πυκημοξ.
Θεηά, ιε ημ G ζημ ηαιπθυ, ηαζ ηα BDIONRS πάκς ιμο,
ακαηαηεφς ηα βνάιιαηά ιμο, λακά ηαζ λακά. άπκς βζα θέλεζξ πμο
ηεθεζχκμοκ ζε ING. άπκς βζα θέλεζξ πμο ηεθεζχκμοκ ιε S. Όζηενα αθέπς
ημ BIRD. ΐάγς BIRDSONG. «πζ, αθθά είζαζ ημκηά. Κακαπνμζπάεδζε».
Λο-μο-μφπξ. SONGBIRD. (Δ αθήεεζα είκαζ υηζ ημ BIRDSONG είπε
ιυθζξ πνμζηεεεί ζημ OSPD. Λ Έκηθζ ημ είπε απθχξ λεπάζεζ).
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Ώοηυ πμο ιυθζξ έηακα, θέεζ μ Έκηθζ, πνέπεζ κα ημ εοιάιαζ.
«Ππάνπεζ πάκηα ημ ηάηζ παναπάκς πμο ηνέπεζ ζημ ηαιπθυ ή ζημ
ηεθάθζ ζμο», θέεζ. «Βίκαζ απθά υηζ δ πνάλδ ημο κα ανίζηεζξ ιζα θέλδ απυ
ιπενδειέκα βνάιιαηα, αοηή δ πνάλδ είκαζ δζαζηεδαζηζηή». Ώοηή είκαζ δ
μοζζχδδξ πνάλδ ζημ Ξηναιπθ. Αεκ πνεζάγεζαζ πζεακυηδηεξ, δεκ πνεζάγεζαζ
ηδ κίηδ, δεκ πνεζάγεζαζ έβκμζα βζα ηίπμηα άθθμ εηηυξ απ’ ημ κα ανίζηεζξ
θέλεζξ. Αεκ πεζνάγεζ. Θυκμ κα ανίζηεζξ ηζκήζεζξ».
Δ κίηδ είκαζ παναπνμσυκ, ζοιπεναίκς ιυκμξ ιμο. ΐνεξ ηδ ζςζηή
ηίκδζδ ηαζ δ κίηδ αημθμοεεί. Ξηέθημιαζ ημκ Θάζη Θίθηεκ, ημκ ιάβμ ηςκ
μιμθυβςκ, απυ ημκ μπμίμ είπα πάνεζ ιζα ζοκέκηεολδ. Λ Θίθηεκ ανεζηυηακ
κα θέεζ πςξ ηα θεθηά είκαζ παναπνμσυκ. Ζάκε ηδ ζςζηή ζοιθςκία ηαζ ηα
θεθηά εα αημθμοεήζμοκ. Λ Έκηθζ, ηνίκς, είκαζ πενζζζυηενμ Θάζη Θίθηεκ
πανά Ιηανε ΐέζκηεν: αημφναζημξ, πνμζδθςιέκμξ ζημ ζηυπμ ημο,
δεζημθυβμξ, ζηεπηζηζζηήξ, πεζζηζηυξ, αηάναπμξ, ιε αθδνδιέκεξ ζδέεξ, θίβμ
ηζανθαηάκμξ.
«Ξημ ζηάηζ», ζοκεπίγεζ μ Έκηθζ, «έπεζξ ζηάκηαν εέζεζξ πμο
πνμηφπημοκ ζοκέπεζα. Ξημ Ξηναιπθ, δ ιυκδ εέζδ πμο αθέπεζξ ζοκέπεζα
είκαζ δ πνχηδ, ημ άκμζβια. Δ δεφηενδ είκαζ πάκηα δζαθμνεηζηή. Λ ηνυπμξ
ζηέρδξ είκαζ δζαθμνεηζηυξ, επίζδξ. Ξημ ζηάηζ, πάκηα ακαγδηείξ ηδ
εεςνδηζηά ηαθφηενδ ηίκδζδ. Θπμνείξ κα ημ ηάκεζξ αοηυ ημζηάγμκηαξ
ιπνμζηά ηαζ αθέπμκηαξ ηζξ πζεακυηδηεξ. Ξημ Ξηναιπθ πμηέ δεκ λένεζξ
πναβιαηζηά πμζα είκαζ δ ηαθφηενδ ηίκδζδ. Θπμνεί κα είζαζ ημκηά, αθθά
πμηέ δεκ είζαζ αέααζμξ. Βίκαζ δφζημθμ κα ημ πεζξ».
Λ Ογμ πενζβνάθεζ ιζα ζδιακηζηή πναβιαηζηυηδηα βζα ημ Ξηναιπθ:
είκαζ έκα παζπκίδζ ιε αηεθείξ πθδνμθμνίεξ. Ομ ζηάηζ είκαζ παζπκίδζ ηέθεζςκ
πθδνμθμνζχκ. Ζαζ μζ δομ παίηηεξ έπμοκ πνυζααζδ ζε υθεξ ηζξ πθδνμθμνίεξ
ημο παζπκζδζμφ. θα ηα ημιιάηζα είκαζ ζημ ηαιπθυ. Ζαζ μζ δομ παίηηεξ
ιπμνμφκ κα ελαβάβμοκ ηδκ ίδζα αλζμθυβδζδ. Ξημ Ξηναιπθ, υπζ ιυκμ ηα
ημιιάηζα ημο ακηζπάθμο ζμο –ηα βνάιιαηα– είκαζ ηνοιιέκα, αθθά
οπάνπεζ ηαζ ιζα ιδ μναηή δελαιεκή ημιιαηζχκ βζα ηνάαδβια, ημ ζαημφθζ.
Ώοηυ ζδιαίκεζ πςξ οπάνπεζ ημ ζημζπείμ ηδξ ηφπδξ ηζ υηακ δ ηφπεζ παίγεζ
ηάπμζμ νυθμ, αηυιδ ηαζ μ ηαθφηενμξ παίηηδξ ηάπμηε εα πάζεζ.
«Μαίγεζξ ηυζα παζπκίδζα», θέεζ μ Ογμ, «πμο πνέπεζ κα είζαζ
πνμεημζιαζιέκμξ κα πάζεζξ ηαζ κα λεπενάζεζξ ηζξ ανκδηζηέξ ζηέρεζξ ζμο.
Λζ ανκδηζηέξ ζηέρεζξ έπμοκ πμθφ ιεβαθφηενδ επήνεζα απ’ υηζ ζημ ζηάηζ.
Αζυηζ ιπμνείξ κα ηενδίζεζξ ζημ Ξηναιπθ υηακ είζαζ πίζς. Ώοηυ δεκ
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ζοιααίκεζ ζημ ζηάηζ. Ώκ ηάκεζξ πνςηαεθδηζζιυ ηαζ πάζεζξ έκα ή δφμ
πζυκζα, μ αβχκαξ μοζζαζηζηά έπεζ ηεθεζχζεζ.
»Ώοηυ είκαζ ιζα απυ ηζξ μιμνθζέξ ημο Ξηναιπθ. Λζ ανκδηζηέξ
ζηέρεζξ ακ ανεεείξ πίζς –ή αηυιδ ηζ ακ είζαζ ιπνμζηά ηαζ μ ακηίπαθυξ ζμο
έπεζ ζηναιπθ ή ιπαθακηέν ηζ ίζςξ ανεεείξ ζε ιπεθάδεξ– έπμοκ πμθφ
ιεβαθφηενδ επήνεζα. Λζ ηαθφηενμζ παίηηεξ είκαζ μζ πζμ αζζζυδμλμζ».
Αεκ είιαζ πμθφ αζζζυδμλμξ πάκς απυ ημ ηαιπθυ, θές ζημκ Ογμ.
Ώκδζοπχ βζα ηζκδφκμοξ πμο εα ’νεμοκ. Γζα παιέκα ζηναιπθ. Γζα ηα
θηςπά βνάιιαηα πμο έπς ιπνμζηά ιμο. Γζα ηζξ ηζκήζεζξ ημο ακηζπάθμο
ιμο.
«Αεκ πνέπεζ πμηέ κα ηθαίβεζαζ», ιμο εοιίγεζ μ Έκηθζ. «Μάνε ηδκ
εοεφκδ βζα ηζξ κίηεξ ηαζ ηζξ ήηηεξ ζμο. Ώηυιδ ηαζ βζα ηα βνάιιαηά ζμο».
«Οα βνάιιαηα;» θές. «Οα βνάιιαηα είκαζ ηαεανή ηφπδ».
«Μχξ ημ λένμοιε; Μχξ ημ λένμοιε αοηυ;» Λ Έκηθζ ηάκεζ πςξ
ηνααάεζ απυ ημ ζαημφθζ ηαζ ρζεονίγεζ υηζ εα πάνεζ ημ ιπαθακηέν. «Μχξ
λένμοιε υηζ αοηυ δεκ εα ζοιαεί; Αεκ λένμοιε. Ώοηή είκαζ δ απάκηδζδ. Μχξ
μ Θαη πήνε ηυζμ ηαθά βνάιιαηα ηαζ ηένδζζε δεηαηνείξ αβχκεξ ζηδ ζεζνά
[ζημ παβηυζιζμ ημο 1997]; Αεκ κμιίγς υηζ ήηακ ιυκμ ηφπδ. Ιμιίγς υηζ ηάηζ
άθθμ βζκυηακ».
«Οζ άθθμ δδθαδή;» θές.
«Αεκ λένς. Αεκ λένς ηζξ εζςηενζηέξ δζενβαζίεξ ημο Θαη. Ώθθά
λένς πςξ ηάηζ άθθμ βζκυηακ. Γζαηί είπα ημ ζοκαίζεδια πςξ εα ηένδζγα ημ
1980 ηαζ ζοκέαδ έκαξ απίζηεοημξ ανζειυξ εαοιάηςκ πμο ιμο επέηνερε κα
ηενδίζς;»
«Δ ζοβηονία δεκ είκαζ ιζα ανηεηά ηαθή ελήβδζδ;»
«πζ, δεκ είκαζ. πζ βζα ιέκα. Αεκ λένς ηζ είκαζ. Ώκ ιπμνμφζα κα ημ
ζοβηναηήζς, εα ηένδζγα υθα ηα ημονκμοά».
Λ Έκηθζ λυδερε ιένμξ απυ ηα 5.000 δμθάνζα πμο ηένδζζε ημ 1980
ζημ
εεκζηυ
πνςηάεθδια
ζε
ζειζκάνζα
Ιεονμ-Γθςζζζημφ
Μνμβναιιαηζζιμφ, άθθμ έκα ηίκδια ηδξ θακεάκμοζαξ ακενχπζκδξ
εκένβεζαξ πμο ακαπηφπεδηε ζηδκ Ζαθζθυνκζα ηδ δεηαεηία ημο 1970 ηζ ήηακ
ζπεδζαζιέκμ βζα κα αμδεά ηα άημια κ’ αθθάλμοκ ηδ ζοιπενζθμνά ημοξ
αθθάγμκηαξ ηδ βθχζζα, ηζξ ηζκήζεζξ ηαζ ηζξ ζηέρεζξ ημοξ. (Λ Έκηθζ ημ
πνμηίιδζε απυ ηδκ ροπμεεναπεία). Γζα δομ πνυκζα ιεθεημφζε ΙΓΜ, έηακε
ζειζκάνζα ηαζ «εηπαίδεοε» πεθάηεξ πμο έανζζηε αάγμκηαξ ηαηαπςνίζεζξ ζε
εθδιενίδεξ ακηζημοθημφναξ. ιςξ μ Έκηθζ ήηακ δοζανεζηδιέκμξ. «Αεκ
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ήιμοκ ανηεηά αθηνμοζζηήξ χζηε κα ζοκαθθάζζμιαζ ιε ακενχπμοξ πμο
δεκ ήεεθακ πναβιαηζηά κ’ αθθάλμοκ. Ώκηζθήθεδηα πςξ ήεεθα κα αμδεήζς
ημοξ ακενχπμοξ ζημκ ηυζιμ ηςκ παζπκζδζχκ, ιέζς ηςκ παζπκζδζχκ. Ια
πνμςεήζς ηζξ δζηέξ ιμο ζδέεξ ζπεηζηά ιε ηδκ απμηάθορδ ημο εαοημφ ιέζς
ημο Ξηναιπθ· αοηυ έβζκε μ επυιεκμξ ζηυπμξ ιμο».
Ομ πχξ αηνζαχξ, δεκ ήηακ αηυιδ βκςζηυ. Ομ 1983, ημκ ηαζνυ πμο
ζηεθηυηακ κα απμζονεεί απυ ημοξ αβχκεξ, ημ εεκζηυ πνςηάεθδια βζκυηακ
ζημ Ξζηάβμ. Λ ΄Βκηθζ ιυθζξ έαβαζκε απυ ιζα δίιδκδ δίαζηα απμηθεζζηζηήξ
θνμοημθαβίαξ πμο ένζλε ημ αάνμξ ημο ηαηαηυνοθα ζηα 55 ηζθά (μ Έκηθζ
είκαζ 1.78) απυ ηα ήδδ ζζπκά 65. Δ μιζθία ημο ήηακ ανβή ή ηναφθζγε ηαζ
δοζημθεουηακ κα ζοκημκίγεζ ηζξ ηζκήζεζξ ημο. Ομκ ίδζμ ηαζνυ μ Έκηθζ
οζμεεημφζε ηδκ ηεπκζηή ακαπκμήξ ηζ-βημκβη, πμο δζδάπεδηε απυ έκακ
νοηζδςιέκμ Ζζκέγμ ζμθυ ζημ Ξακ Φνακζίζημ. Ζζ ήηακ ηαηάημπμξ απυ ηδκ
δζδαζηαθία εκυξ απυ ηα ηεθεοηαία ημο ζειζκάνζα ΙΓΜ. Βίπε ζημκ εαοηυ
ημο πςξ δ δεφηενδ ή ηνίηδ εέζδ εα ήηακ ιζα πανά.
Θε επίδμζδ 8-2 ηαζ ηαη’ μοζία ζηδκ πνχηδ εέζδ ιαγί ιε ημκ Ογυεθ
Γμουπκζη, ηαεδβδηή ιμοζζηήξ απυ ημ Θυκηνεαθ, μ Έκηθζ ελαζημφκηακ
ζηδκ ηαζκμφνζα ημο ακαπκμή υηακ ημ ανζζηενυ ιένμξ ημο ζχιαηυξ ημο
ιμφδζαζε. «Αεκ ιε εθέβπς πζα επεζδή είιαζ ηνμιαβιέκμξ. Μέηαλα ηνία
παζπκίδζα βζαηί ήιμοκ θμαζζιέκμξ». Μαν’ υθα αοηά μ Έκηθζ ηαηάθενε κα
ηενδίζεζ ανηεηά παζπκίδζα χζηε κα ακαβηάζεζ ημκ Γμουπκζη κα ημκ
ακηζιεηςπίζεζ ζ’ έκακ απμθαζζζηζηυ ηεθζηυ. Ώθθά έπαζε ηαζ ηενιάηζζε
ηνίημξ ηεθζηά, υπςξ αηνζαχξ είπε πνμθδηέρεζ. «Ηυβς ημο ζςιαηζημφ ιμο
πνμαθήιαημξ, δεκ ιπμνμφζα κα απμηαθφρς αοηυ πμο πνεζαγυιμοκ κα
απμηαθφρς», θέεζ.
Ξηδ ζοκέπεζα, μ Έκηθζ απμηάθορε ημκ εαοηυ ημο ζε ιζα ελάιδκδ
μδφζζεζα Ξηναιπθ ηαζ ηάαθζ δζαζπίγμκηαξ ηδ πχνα, ιέκμκηαξ ζε θίθμοξ,
παίγμκηαξ ζε έκηεηα ημονκμοά Ξηναιπθ (ηέζζενζξ πνχηεξ εέζεζξ, ηέζζενζξ
δεφηενεξ) ηαζ αθζεφμκηαξ 500 δμθάνζα. ηακ βφνζζε ζημ Ξακ Φνακζίζημ,
είπε κα αζπμθδεεί ιε ημ ηεθεοηαίμ ημιιάηζ ηδξ πνμζςπζηήξ ημο ακάπηολδξ:
κα γήζεζ ζημ φπαζενμ. Ζαηαπχκζαζε ηα οπάνπμκηά ημο ζημ δζαιένζζια
ιζαξ παθζάξ ημο θίθδξ, έααθε έκα ζηναηζςηζηυ ιπμοθάκ, ημζιυηακ ηάης
απυ έκα εάικμ έλς απυ ημκ αμηακζηυ ηήπμ ζημ Γηυθκηεκ Γηέζη Μάνη ηαζ
έηακε κημοξ ζ’ έκα πάνημ ημκηά ζημ Φίζενιεκξ Λουνθ. Ξε δθζηία ηνζάκηα
επηά εηχκ, «Ήεεθα κα αζζεάκμιαζ άκεηα ςξ πμθίηδξ ημο ηυζιμο», θέεζ
ζήιενα.
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Μέκηε ιήκεξ ιεηά, μ Έκηθζ απμθάζζζε κα γήζεζ ηαζ πάθζ ζε ηθεζζηυ
πχνμ. Ζαζ εηηυθαρε έκα ζπέδζμ: Θα λεηζκμφζε έκα εκδιενςηζηυ δεθηίμ βζα
ημ Ξηναιπθ. Μενίπμο δζαηυζζμζ παίηηεξ βνάθηδηακ ζοκδνμιδηέξ ζημ
πεζνυβναθμ δςδεηαζέθζδμ «Ώκαθυβζμ Γναιιάηςκ» ημο Έκηθζ, ημ μπμίμ
πενζείπε ηαιπθυ, ακαβνάιιαηα ηαζ παγθ ημο παζπκζδζμφ. Οδκ ίδζα πενίμδμ
ενβαγυηακ ςξ πμδδθάηδξ ηαποδνυιμξ ζημοξ απυηνδικμοξ θυθμοξ ημο
Ξακ Φνακζίζημ ηαζ μδδβμφζε έκα θεςθμνείμ ζηδ βναιιή ημο
αενμδνμιίμο. Ώηυιδ, ημκ πνμζέθααε μ κέμξ οπεφεοκμξ δδιμζίςκ ζπέζεςκ
ηδξ Έκςζδξ Ξηναιπθ, Ογμκ Λοίθζαιξ βζα κα δζμνεχκεζ ηα ΙΜΞ. ΐμήεδζε
κα μνβακςεμφκ εκαθθαηηζημί εεκζημί αβχκεξ ζημ Ηαξ ΐέβηαξ, ημ 1987, ηδκ
επμπή πμο δ εηαζνεία Coleco, δ μπμία είπε ηα δζηαζχιαηα ημο παζπκζδζμφ,
απέζονε ηδ πμνδβία ηδξ ελαζηίαξ μζημκμιζηχκ πνμαθδιάηςκ. Ομκ
Φεανμοάνζμ ημο 1988, ιζα δεηαεηία απυ ηυηε πμο απμθάζζζε κα
απμικδιμκεφζεζ ημ OSPD ηαζ κα ηενδίζεζ ημ εεκζηυ πνςηάεθδια, μ Έκηθζ
ζηαιάηδζε κα απμηαθφπηεζ ηδκ πναβιαηζηυηδηά ημο: μ Λοίθζαιξ ημκ
πνμζέθααε ςξ εζςηενζηυ εζδήιμκα ηδξ Έκςζδξ Ξηναιπθ.
Ομκ ηαζνυ πμο βκχνζζα ημκ Ογμ Έκηθζ, ηαηά βεκζηή μιμθμβία, είπε
ςνζιάζεζ. Ζένδζζε ημ δεφηενμ εεκζηυ ημο πνςηάεθδια ημ 1992 ηζ έκα πνυκμ
ιεηά πακηνεφηδηε ηδ Ηάμονα, ιζα ημζκςκζηή θεζημονβυ πμο είπε βκςνίζεζ
πνζκ αθήζεζ ημ Ξακ Φνακζίζημ βζα ημ Ημκβη Άζθακη, υπμο έδνεοε δ
Έκςζδ Ξηναιπθ. («Ώπμηάθορα ηδ Ηάμονα ζηδ γςή ιμο», θέεζ μ Έκηθζ.
«Ώθμφ ιεθέηδζα ΙΓΜ ηαζ πέναζα απ’ αοηυ ημ πνάβια πμο θέβεηαζ
Ξηναιπθ, ακηζθήθεδηα υηζ ιπμνχ κα ηάκς ημ ίδζμ ιε ιζα βοκαίηα. Έηζζ
μναιαηίζηδηα πμζα ήεεθα ζηδ γςή ιμο. Ια είκαζ ηαθή, δζακμμφιεκδ, ζέλζ
ηαζ εθηοζηζηά εθαθνυιοαθδ ζακ ηδ Ημφζζ Νζηάνκημ 1. Ομ μναιαηζγυιμοκ
ζοκεπχξ. ηακ βκχνζζα ηδ Ηάμονα, ακαβκχνζζα ζ’ αοηήκ υθα αοηά ηα
ζημζπεία».
ιςξ, δ απθή ακαθμνά ημο μκυιαημξ ημο Έκηθζ πνμηαθεί ζε
ηάπμζμοξ παίηηεξ ημο Ξηναιπθ απμπθδλία. Λ Θαη Γηνέζπαι ελαπμθφεζ
απνυηθδημοξ ιφδνμοξ βζα ηδ ζοιπενζθμνά ημο Έκηθζ. Ξπεδυκ ζε υθα ηα
ημονκμοά πμο ζοιιεηέπς, ηάπμζμξ απυ ημοξ παίηηεξ παναπμκζέηαζ είηε βζα
ημοξ ηνυπμοξ ημο Έκηθζ πάκς ζημ παζπκίδζ, είηε βζα ημ δζπθυ ημο νυθμ ςξ
παίηηδ ηαζ επίζδιμο εηπνυζςπμο ηδξ ΒΒΞ, είηε βζα ηδ ιενμθδρία ημο ζημκ
έθεβπμ ηδξ φθδξ ηςκ Ιέςκ ημο Ξηναιπθ. Λ Έκηθζ οπμηίεεηαζ πςξ
1

Σειενπηηθή θαη θηλεκαηνγξαθηθή ζηαξ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟30 θαη ‟40.
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πενζθνυκδζε ημκ αζχκζμ ζηαν Θπνάζακ Ζαπεθέημ ζηζξ ζεθίδεξ ημο Αεθηίμο,
απμηαθχκηαξ ημκ «ηάπςξ ζημονζαζιέκμ» ιεηά απυ εηήζζα απμπή ημο.
Ήηακ ηαζ δ μθμθάκενδ απαλίςζδ υηακ μ Έκηθζ έβναρε πςξ δ Ογακ Ιηίλμκ
«έπαζλε ημ Ξηναιπθ ηδξ γςήξ ηδξ βζα κα αβεζ ηέηανηδ» ζημ ημονκμοά
ζμοπενζηάν ημο Ηαξ ΐέβηαξ. Ήηακ ηαζ δ ιμιθή, πμο πάκηςξ
δζαρεφζηδηε, υηζ μ Έκηθζ δήεεκ δζέβναρε υθεξ ηζξ ακαθμνέξ ζημκ Ζαπεθέημ
ηαζ ζημκ Οζανθξ Γημθκηζηάζκ, μ μπμίμξ δζέααθε ημκ Έκηθζ βζα πνυκζα, απυ
έκα άνενμ βζα ηδκ ίδζα δζμνβάκςζδ ζημ Αεθηίμ.
θμζ αοημί μζ ζζπονζζιμί –ηαζ άθθμζ επίζδξ– πενζέπμκηαζ ζηδ
«Αίηδ», έκα ηαηεααηυ δχδεηα ηεθαθαίςκ ηαζ δέηα πζθζάδςκ θέλεςκ πμο
ζηάθεδηε ζημ CGP ημ 1996 απυ ημκ Θάζη Θπάνμκ, παθζυ θίθμ ημο Έκηθζ.
Γναιιέκμ ζακ πανςδία δίηδξ, ιε «J» ημκ εκαβυιεκμ ηαζ «Θ» ημκ εκάβμκηα,
είκαζ έκα πνμκζηυ απυ πνμζαμθέξ, ζοημθακηίεξ, αδζηίεξ ηαζ πανελδβήζεζξ.
Λ Θπάνμκ ακαηνέπεζ ζηδ νήλδ ημο ιε ημκ Έκηθζ δ μπμία πνμηθήεδηε απυ
ηδ ιμιθή πμο μ ίδζμξ εηηυλεοζε ηαηά ημο Έκηθζ βζα ζδζμηέθεζα ζηδ δμιή
ηςκ αβχκςκ ημο παβηυζιζμο πνςηαεθήιαημξ. Θοιάηαζ πχξ μ Έκηθζ έηακε
εκάιζζζ πνυκμ βζα κα βνάρεζ βζα ημ «ΐζαθίμ Ηέλεςκ» ζηα Ιέα ημο Ξηναιπθ.
Βπακαθαιαάκεζ εζνςκζηά ζπυθζα πμο θέβεηαζ υηζ έηακε μ Έκηθζ ζε αάνμξ
δζαθυνςκ παζηηχκ ηαζ ακαηοπχκεζ έκα ηαοηυ ζιέζθ ημο Έκηθζ πμο νςηάεζ
βζα ηζξ επαββεθιαηζηέξ δεζηέξ ανπέξ ημο Θπάνμκ, πςνίξ εκδείλεζξ βζα ηάηζ.
Ώκααζχκεζ ηαηαββεθίεξ βζα ημ υηζ δ Έκςζδ Ξηναιπθ –πμο είπε πνμζθένεζ
πνχηα ζε αοηυκ ηδ εέζδ ημο Έκηθζ– μφηε ακαβκχνζζε, μφηε ημκ
απμγδιίςζε πμηέ βζα ηδκ ζδζμπμίδζδ πμθθχκ απυ ηζξ θίζηεξ θέλεχκ ημο.
Λ Θπάνμκ απυ παθζά έκζςεε πςξ δ ζοκδνμιή ημο ζημ Ξηναιπθ
έπεζ αβκμδεεί ηαζ λεηάεανα δ «Αίηδ» ημο είπε κα ηάκεζ πμθφ ιε ημκ ίδζμ,
υπςξ ηαζ ιε ημκ Ογμ. ιςξ επίζδξ:

Αζηαζηήξ Μμθζηζηήξ Ώβςβήξ: Ξηζξ 30 Εμοθίμο, 1988, 3 ι.ι., πμφ
ήζαζηακ J;
J: Αεκ λένς, ζηδ Ιέα Πυνηδ;
Α: πζ, παζνυζαζηακ ημκ ήθζμ ζηδκ πζζίκα ημο Ξακηξ Νέηγεκη (Λ
Θπάνμκ άθθαλε ιενζηά μκυιαηα ηυπςκ, εηαζνεζχκ ηαζ ακενχπςκ) ζημ
εεκζηυ πνςηάεθδια ημο Νίκμ, ημ 1988, ιυθζξ έλζ ιήκεξ αθ’ υημο
ηαηαθάααηε ημ ενυκμ…
Αζηδβυνμξ ημο J:Έκζηαζδ!
Μνυεδνμξ: Αεηηή.
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Α:… αθ’ υημο ηαηαθάααηε ηδκ ηςνζκή ζαξ εέζδ. Ομ εεκζηυ ημο
1988. Βπζζηνέθεζ δ ικήιδ ζαξ;
J: Ιαζ.
Α:Ζαζ ηζ ηάκαηε ζηδκ πζζίκα;
J: Δθζμεεναπεία;
Α:Ιαζ. Ώθθά πνζκ απ’ αοηυ, είδαηε υηζ είπε θεάζεζ ιζα απμζημθή
πμθθχκ ηζαςηίςκ ιε αζαθία, υθα έβναθακ «οπ’ υρζκ ημο Θ», ζημ βναθείμ
πςθήζεςκ ημο Ξακηξ Νέηγεκη. Λ Θ ήηακ πμθφ ακοπυιμκμξ, υπζ ιυκμ κα
θακενςεεί δ επηάπνμκδ ζοκεζζθμνά ημο ζημ ένβμ, αθθά ηαζ κα δεζ ιε ηα
ιάηζα ημο ημ πνχημ ακηίηοπμ ηςκ ηαηαζηεοαζηχκ. Ώθθά ήζαζηακ εηεί,
ζηδκ πζζίκα ηζ έπμκηαξ ακμίλεζ ημ πνχημ ηζαχηζμ ζπίγμκηάξ ημ, έπμκηαξ
πάνεζ ημ πνχημ ακηίηοπμ, ανπίζαηε κα δζααάγεηε ημ «ΐζαθίμ Ηέλεςκ».
Βίπαηε πναβιαηζηά ηδκ αοεάδεζα κα ηάκεηε ηάηζ ηέημζμ;
J: Ιαζ, αθθά…
Α:Ομ ηάκαηε ή δεκ ημ ηάκαηε;
J: Ομ έηακα.
Α: Ια δζααάζεηε πνχημξ ημ αζαθίμ ηαζ κα βνάρεηε βζ’ αοηυ
ηεθεοηαίμξ, υηακ, εκάιζζδ πνυκμ ιεηά, ηεθζηά ιπαίκεζ ζηα «Ιέα». Θπμνείηε
κα ακαβναιιαηίζεηε ημ AEIPSSV AEEGGIRSSV; Αεκ έπς άθθεξ ενςηήζεζξ
βζα ηδκ χνα…
Α: Θπμνείηε κα ημ θακηαζηείηε: ζημκ ηεθεοηαίμ αβχκα ημο
παβηυζιζμο πνςηαεθήιαημξ, έζης υηζ παίγεηε εκακηίμκ ημο, ιιιι,
Θπνάζακ Ζαπεθέημ. Γζα κα δμφιε, ς, εδχ είκαζ. Βίπαηε “μ Θπνάζακ λένεζ
υηζ ημκ αβαπχ” (8/4/96, CGP). Ληέζ, αξ πμφιε υηζ είζηε πίζς 423-322, έπεηε
επηά ζζπονά βνάιιαηα ηαζ ηθείκεηε ημκ Θπνάζακ ιε ημ Q, εκχ ηεθεζχκεηε
ιε ημ ζηναιπθ rETAiNS, ηαζ ιε ηα δομ ιπαθακηέν, παίνκεηε 82 πυκημοξ, 20
βζα ημ Q ημο, ηαζ ηενδίγεηε 424-423. Βίζηε μ «παβηυζιζμξ πνςηαεθδηήξ»! Λζ
ηίηθμζ βνάθμοκ (πδβαίκεζ ζ’ έκακ ιαονμπίκαηα, παίνκεζ ζημ πένζ ημο
ηζιςθία ηαζ βνάθεζ δπδνά ιε ιεβάθα ηεθαθαία βνάιιαηα) “μ J κζηά!”.
Ώθθά, ημ βκςνίγεηε, οπάνπεζ ηάπμζα ζδζμιμνθία. Ώοηυ ζη’ αθήεεζα
δζααάγεηαζ (ημ θέεζ ιε δπδνά δζαζηήιαηα ακάιεζα ζηα βνάιιαηα)«J
WINS!». Ζαζ υθμζ θέκε υηζ αοηυ βνάθηδηε βζα κα λένμοκ υηζ «μ Ογμ δεκ
ιεηακμεί πμηέ»1.
ΑJ:Έκζηαζδ! Έκζηαζδ!
1

Η θξάζε είλαη «J WINS!» Καη ηα γξάκκαηα σο αξρηθά, δίλνπλ «J Who Is Never
Sorry!»(«ν J δελ κεηαλνεί πνηέ»)
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Μνυεδνμξ: Αεηηή. Ζφνζε Α, ζαξ πνμεζδμπμζχ. πζ άθθα
λεζπάζιαηα ηαζ κα ιέκεηε ζημ εέια.
Α: Ηοπάιαζ αλζυηζιε η. πνυεδνε…Έπς αέααζα δφμ ζφκημιεξ
ενςηήζεζξ βζα ημκ ιάνηονα.
Μν: Ξοκεπίζηε.
Α:Ιςνίηενα, J, ανήηαηε ημκ ακαβναιιαηζζιυ ημο AEIPSSV
AEEGGIRSSV;
J:Passive Aggressive.1
Α: Ζαζ πμζμξ είκαζ μ ακαβναιιαηζζιυξ ημο IM ORRSY;
J:I’M YORRS.
Α:Κακαπνμζπαεήζηε.
J:Ε’Θ RROSY2.
Α:Αεκ έπς άθθεξ ενςηήζεζξ αλζυηζιε η. πνυεδνε.
Ώθθά μ Έκηθζ δεκ έπαζε ημ πνχια ημο. Αεκ πήνε δζηδβυνμ. Αεκ
βάαβζζε παναπμκειέκα ζημκ Ογμκ Λοίθζαιξ. Ππεναιφκεδηε ημο εαοημφ
ημο ιε θίβεξ ζπεηζηά ζφκημιεξ ηαζ πενζζηαζζαηά ζανηαζηζηέξ απακηήζεζξ.
«Αεκ εα ιπμνμφζα κα ανς ηαθφηενα επζπεζνήιαηα εκακηίμκ ημο Θάζη
αηυιδ ηζ ακ πνμζπαεμφζα», έβναρε ζημ CGP. «Θα ιπμνμφζε κα ηνειάζεζ
ηδ Θδηένα Οενέγα βζα θυκμ ιε ηδκ ηεπκζηή ημο: “Βκκμείξ πςξ υθμζ αοημί
πέεακακ ηάης απυ ηδ θνμκηίδα ζμο; Μμθφ φπμπημ!”. Ώπμιμκχκεζ θέλεζξ
δίπςξ ηα ζοιθναγυιεκα ηαζ έηζζ δζαζηνεαθχκεζ ημ κυδια πθήνςξ. Ώοηή
είκαζ δ ζοκηαβή». Ζαζ ιεηά ημ άθδζε κα πενάζεζ. Ώπθχξ απμθάζζζε υηζ
αοηυξ ηαζ μ Θπάνμκ δεκ ιπμνμφκ κα είκαζ θίθμζ. Οέζζενα πνυκζα
ανβυηενα, μ Θπάνμκ έηακε αηυιδ αιήπακεξ πνμζπάεεζεξ βζα ζοιθζθίςζδ,
ηζξ μπμίεξ μ Έκηθζ αβκυδζε.
Γζα ημκ Έκηθζ, δ «Αίηδ» ήηακ απθχξ ηαζ ιυκμ έκα αηυιδ
πανάδεζβια βζα ημ πχξ πανελδβείηαζ δ ζοιπενζθμνά ημο. Ώθθά δ
ακηίδναζή ημο ιε ηάκεζ κα ακανςηζέιαζ: έπεζ ηυζδ αοημβκςζία πμο
αθδεζκά δεκ πεζνάπεδηε ή δεκ έπεζ αοημβκςζία χζηε κα ακαβκςνίζεζ ηδ
ζοιπενζθμνά ημο πμο πνμλέκδζε ηυζμ πζηνυπμθα ζπυθζα;
,ηζ ηαζ κα ’καζ, ημ βεβμκυξ υηζ μ Έκηθζ εηδδθχκεηαζ, ημκ ηάκεζ κα
θαίκεηαζ πμθθέξ θμνέξ ζημοξ άθθμοξ – πάκς απυ έκα ηαιπθυ Ξηναιπθ ή

1

Παζεηηθφο επηζεηηθφο.
Οη θξάζεηο απηέο δελ έρνπλ θακία έλλνηα. Απηφ πνπ αλακέλεηαη λα πεη, είλαη ν
αλαγξακκαηηζκφο I‟M SORRY (ζπγγλψκε).
2
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ζε ιζα αίεμοζα ημονκμοά ή ζημ βεφια– ςξ άκενςπμξ πμο δεκ έπεζ
επίβκςζδ ημο πενζαάθθμκημξ. Ώθθά ιπμνεί ηαζ κα είκαζ αθήεεζα. Ζάεεηαζ
ζημ ιζηνμζημπζηυ βναθείμ ημο ζηδκ ΒΒΞ ηζξ πζμ γεζηέξ διένεξ ηαζ δεκ
ακμίβεζ πανάεονμ. Ζάκεζ πένα ημοξ πανείζαηημοξ ιεηά απυ ημ Ξηναιπθ
ιζαξ πάθζα ιέναξ. Αζηαζμθμβείηαζ βζα ηαηέξ ειθακίζεζξ ιε ηνυπμοξ πμο
ηάκμοκ ημοξ άθθμοξ παίηηεξ κα παιμβεθμφκ αεαζαζιέκα. («Αεκ έπς
ακαηηήζεζ ηδκ εκένβεζά ιμο. Αεκ αβαίκεζ. Έπεζ ιπθμηανζζηεί εδχ», θέεζ ζ’
έκα ημονκμοά δείπκμκηαξ ημ ζημιάπζ ημο. Ξ’ έκα άθθμ, θέεζ, «Ιμιίγς πςξ
θηαίκε μζ εκδμνθίκεξ1. Ήηακ ιζα απχθεζα ζοβηέκηνςζδξ».
ιςξ ιδκ πανελδβείηε, εα πεζ μ Έκηθζ, δεκ είκαζ αθαγμκεία ηαζ δεκ
είκαζ πνμζςπζηυ. Βίκαζ απθχξ ημ πμζμξ είιαζ, πχξ πνμεημζιάγμιαζ, πχξ
ζοβηεκηνχκμιαζ, βζαηί ηενδίγς. Δ εοβέκεζα είκαζ έλς απυ ημ εέια.
«Αεκ έπεζ κα ηάκεζ ηαευθμο ιε ημ άθθμ πνυζςπμ», θέεζ.
«Ξοιπθέημιαζ ιε ημκ εαοηυ ιμο. Βίκαζ ιζα ιάπδ υπμο πνμζπαεχ κα
εηδδθχζς ημκ ηαθφηενυ ιμο εαοηυ. Θαηνζά απυ ημ ηαιπθυ ημο Ξηναιπθ,
εέθς κα αμδεήζς ημκ ηαεέκα κα δχζεζ ημκ ηαθφηενυ ημο εαοηυ. Ζαζ
ακαβκςνίγς υηζ μ ακηαβςκζζηζηυξ εαοηυξ ιμο δεκ είκαζ μ ημζκςκζηυξ
εαοηυξ ιμο».
Λ Έκηθζ έπεζ αέααζα θίθμοξ ζημ Ξηναιπθ, εηείκμοξ πμο
ηαηαθαααίκμοκ αοηή ηδκ αζοκέπεζα· δεκ είκαζ ηαεμθζηά ιζζδηυξ. «Βίκαζ δ
γςή ημο Ογμ πμο ηνίκεηαζ», θέεζ μ ελπέν Ογένζ Ηένιακ πμο βκςνίγεζ ημκ
Έκηθζ απυ ηυηε πμο ήηακ έθδαμζ ζημ Ιηζηνυζη ηαζ ήηακ ημοιπάνμξ ζημκ
βάιμ ημο ιε ηδκ Ηάμονα. «Ώθθά είκαζ εζςηενζηυ, υπζ ελςηενζηυ εέια. Δ
ζοκακαζηνμθή ιε ημοξ άθθμοξ δεκ είκαζ ημ θυνηε ημο. Ώοηυ υιςξ δεκ ημο
δίκεζ ημ νυθμ ημο ηαημφ, υπςξ ημκ πανμοζζάγμοκ ηάπμζμζ».
Ββχ αθέπς ιαηνφηενα απυ ηδκ αζοκέπεζα. Θαοιάγς ηδκ
ζηακυηδηά ημο κα ζοβηεκηνχκεηαζ ζημ παζπκίδζ υηακ παίγεζ ηαζ ημ πάεμξ
ημο βζα ηδ δζδαζηαθία ημο παζπκζδζμφ. Γζ’ αοηυ γδηχ αμήεεζα απυ ημκ
Έκηθζ.
Ζαεχξ εημζιάγμιαζ κα μδδβήζς βζα ημ ζπίηζ ιμο ζημ Θπνμφηθζκ,
μ Έκηθζ ιε νςηά πυηε εα παίλς ημ επυιεκυ ιμο ημονκμοά. Ζμιπζάγς ηαζ
ιαζάς ηα θυβζα ιμο. Ομο θές πχξ έπαζλα ζε ηέζζενα ημονκμοά ιέζα ζε
επηά αδμιάδεξ ηαζ κζχες ζακ υθεξ μζ ειθακίζεζξ ιμο κα ήηακ ιέηνζεξ. Ομ
8-7 ζημ Ημκβη Άζθακη, ιεηά 5-7 ζημ Λουθηπαι,, 11-4 ζημ Ζάηζηζθξ, ζηδκ
1

Πξσηεΐλεο ηνπ εγθεθάινπ.
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ηαηδβμνία ηςκ αδφκαηςκ παζηηχκ, ηαζ 4-5 ζημ Ημκβη Άζθακη. Βπίδμζδ 2724. Αεκ ημο ημ θές, αθθά έπς ανπίζεζ κα αζζεάκμιαζ πςνίξ ηαφζζια. Ομ
παζπκίδζ είκαζ πμθφ αβπχδεξ, δ πνμζδμηία κα αεθηζςεείξ απμεαννοκηζηή.
Γίκεηαζ έκα ημονκμοά επηά αβχκςκ ημ επυιεκμ Ξάαααημ ζημ Ημκβη
Άζθακη, υιςξ αναδζάγς έκα ζςνυ δζηαζμθμβίεξ βζα κα ιδκ παίλς – είκαζ
Ξααααημηφνζαημ ανβίαξ, εα έπεζ πμθφ ηίκδζδ ζημοξ δνυιμοξ, μ ηαζνυξ
είκαζ πμθφ ςναίμξ.
Λ Έκηθζ ιε ηυαεζ. «Ώκ ήζμοκ αθδεζκά αθζενςιέκμξ», θέεζ, «εα
έπαζγεξ».
Ξηζξ 8:15 π.ι. ημ επυιεκμ Ξάαααημ, είιαζ ζημ πηοπδιέκμ ηυηηζκμ
Ογέηηα ιμο, εημζιυννμπμξ, αθμφ ήιμοκ έλς ςξ ηζξ ιία ηαζ ιζζή ημ
πνμδβμφιεκμ ανάδο –ζοιπενζθμνά ακηζ-Έκηθζ – αθθά ακαζαίκς ααεζά ηαζ
είιαζ έημζιμξ κα παίλς.
«Θα ημοξ ζηίζς. Βπηά ιδδέκ», θές δοκαηά ηαεχξ μδδβχ. «Ζάκε
ημ ηαθφηενμ παζπκίδζ ζμο. Δ κίηδ δεκ είκαζ αοημζημπυξ». Ζάκε ημ ηαθφηενμ

παζπκίδζ ζμο. Δ κίηδ δεκ είκαζ αοημζημπυξ…
Ώοηυ εα είκαζ ημ ιάκηνα ιμο. Ώκ ακαγδημφζα ηάπμζα ακχηενδ
δφκαιδ βζα αμήεεζα, υπςξ μ Έκηθζ, δεκ εα θαζκυηακ ηαζ ηυζμ βκήζζμ· ηείκς
κα εκαπμεέης πενζζζυηενδ πίζηδ ζημ ιμ – υπςξ ζημ ιμιέκημοι1– απ’ υηζ
ζημ μι2. Αεκ είιαζ αηυιδ έημζιμξ κα παναδχζς ηδκ εοεφκδ βζα ημ παζπκίδζ
ιμο ζε ηάπμζμ ακχηενμ μκ.
Ώοηυ ημ Ξάαααημ έπεζ ημζιμζοννμή, 64 παίηηεξ ζε ιζα οπυβεζα
αίεμοζα ζοκεδνίςκ δίπςξ πανάεονα, ζημ Ζυιθμνη Εκ. Λ δζεοεοκηήξ ημο
ημονκμοά θςκάγεζ ημ ζοκδεζζιέκμ «ζηναιπθ ζε υθμοξ!» – ημ ζζμδφκαιμ
ημο Ξηναιπθ βζα ημ «Ζφνζμζ, ακάρηε ηζξ ιδπακέξ ζαξ»3. Ξηέθημιαζ, βάιδζέ
ηα, ηα ζηναιπθ ζε ιέκα – ηαζ ηνααάιε βνάιιαηα. Ξοβηεκηνχκμιαζ ζηδκ
ακαπκμή ιμο. Μνμζπαεχ κα εζηζάζς. Λζ πνχημζ δφμ αβχκεξ, εκακηίμκ
ημο έηημο ηαζ ημο υβδμμο ζημκ υιζθμ ιαξ πμο έπεζ μηηχ παίηηεξ (εβχ είιαζ
έαδμιμξ) είκαζ πενίπαημζ. Λ πνχημξ είκαζ ζδζαίηενα εοπάνζζημξ, έκα παζπκίδζ
ιε αοηυιαημ πζθυημ εκακηίμκ εκυξ ηφπμο πμο δεκ ζηαιαημφζε κα
παναπμκζέηαζ βζα ηα βνάιιαηά ημο ζημ Ιηάκιπενζ, ηαζ πμο πάθαζε ιυκμ
απυ ηδκ επζιμκή ιμο κα δμηζιάζς δφμ θάεμξ ζηναιπθ. Λζ εεμί ηςκ
βναιιάηςκ είκαζ εοβεκζημί ζημ επυιεκμ παζπκίδζ· ηζκάγμιαζ ιπνμζηά 142-

1

momentum- νξκή, θφξα.
Ιεξή ζπιιαβή ηνπ ηλδνπτζκνχ πνπ πηζηεχεηαη φηη δειψλεη ηελ νπζία ηνπ ζχκπαληνο,.
3
Σν έλαπζκα ζε αγψλεο ηαρχηεηαο απηνθηλήησλ.
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32 ηαεχξ λεηζκχ ιε ηα MARINATE ηαζ RELINED, ηαζ ηααακηγάνς ιε ημ
HOSTIES θίβεξ ηζκήζεζξ ιεηά.
Όζηενα ειθακίγμκηαζ ααειζαία δ απεθπζζία ηαζ μ πακζηυξ ηαζ
ηακέκα ιάκηνα δεκ ιπμνεί κα ηα ζηαιαηήζεζ. Λ επυιεκμξ ακηίπαθυξ ιμο
είκαζ δ Θανί Μμφια, ιζα ζανακηάνα πμο ιαζάεζ ηζζπθυθμοζηα, ιε ιζα
ζηθδνυηδηα ημκζζιέκδ απυ ιζα ιυκζιδ έηθναζδ απέπεεζαξ. ηακ πεηάεζ
ζημ ηαιπθυ ημ SAUSAGE ηαζ ιεηά ημ UNGREEDY, ζημ μπμίμ ηάκς
έκζηαζδ πάκμκηαξ ηδ ζεζνά ιμο, είκαζ ιπνμζηά 205-67 ηαζ είιαζ
απμηανδζςιέκμξ. Ονάαδλα ηνία S ιαγί ηαζ έααθα ηα δφμ ζε ηζκήζεζξ θίβςκ
ααειχκ. Οχνα πνέπεζ κα πάς πάζμ. Μαίγεζ AGIGATER*, ζημ μπμίμ δεκ
εκίζηαιαζ. Μθδζζάγεζ ημ ηέθμξ, 277-67.
ΐοείγμιαζ παιδθυηενα ζηδκ ηανέηθα ιμο, δ παναίηδζδ ιε
ηαηαηθφγεζ. Αεκ ιπμνχ κα εοιδεχ ηίπμηα απυ αοηά πμο ιμο είπε μ Έκηθζ
– κα παθεφς ηάεε βφνμ, ηδκ μιμνθζά ημο κα ανίζηεζξ θέλεζξ ιυκμ, κα είιαζ
αζζζυδμλμξ. Έπς ηα βνάιιαηα EILSTTV πάκς ιμο, ηζ ακ πμηέ οπήνπε
ζηζβιή κα γδηήζς αμήεεζα, αοηή είκαζ ηχνα. ΐθέπς ημ VITTLES. Ή είκαζ
VITTELS; Ώκελήβδηα πνμηζιχ ημ VITTELS*. Γίκεηαζ έκζηαζδ ηαζ αοείγμιαζ
παιδθυηενα. Μαίγς ηζ άθθμ θάεμξ ζηναιπθ ζε ιζα ιάηαζδ πνμζπάεεζα κα
ιεζχζς ηδ δζαθμνά, βζα κα ηδ δς κα ιεβαθχκεζ, 348-79. Ξα κα ιδκ
έθηακακ αοηά, δ Θανί ιαγεφεζ ηα J,X & Z ηζ εβχ ηνχς ημ Q. Οεθζηυ ζημν:
591-228.
Ξπεδυκ ζε ηάεε ημονκμοά Ξηναιπθ, ακηζιεηςπίγεζξ έκακ αβχκα
πμο δεκ ηενδίγεηαζ. Ομ ίδζμ ζζπφεζ αηυιδ ηαζ βζα ημοξ Έκηθζ υθμο ημο
ηυζιμο. Ξοκήεςξ αέααζα δεκ πνυηεζηαζ βζα λοθμθυνηςια 363 πυκηςκ βζαηί
μζ ηαθφηενμζ παίηηεξ βκςνίγμοκ πχξ κα ζηαιαηήζμοκ ηδκ αζιμνναβία. Δ
ζοκηνζαή αοηή ίζςξ είκαζ δ πεζνυηενδ πμο εα οπμζηχ πμηέ, ημ ζςζηυηενμ
είκαζ κα ηδκ λεπάζς. Ώιέζςξ. Αεκ έπεζ ηαιζά επίπηςζδ ζηα επυιεκα επηά
βνάιιαηα πμο εα ηνααήλς απυ ημ ζαημφθζ. πςξ είπε μ Έκηθζ, πνέπεζ κα
είζαζ πνμεημζιαζιέκμξ βζα ηδκ ήηηα ηαζ κα λένεζξ κα λεπενκάξ ηζξ
ανκδηζηέξ ζηέρεζξ.
Δ ηαηά ηνάημξ ήηηα υιςξ νζγχκεζ ηαζ ημ οπυθμζπμ απυβεοια
απθχξ ιεηαηζκχ βνάιιαηα. Ράκς, ηενδίγς, πάκς, ηενδίγς. Ώπμδίδς ηζξ
κίηεξ ιμο ζηδκ ακζηακυηδηα ηςκ ακηζπάθςκ ιμο (έκαξ έααθε ημ REPELLED
ιε έκα L, έκαξ άθθμξ έααθε RESTONED*), ηζξ ήηηεξ ιμο ζηζξ άθεμκεξ
αδοκαιίεξ ιμο.
Ομ 4-3 δεκ είκαζ πμθφ άζπδιμ· ηενιαηίγς ηέηανημξ ζημκ υιζθμ ηαζ
δ ααειμθμβία ηαηάηαλήξ ιμο εα ακεαεί. Ώθθά αοηυ ιμο θαίκεηαζ
98

δεοηενεφμκ. Βίιαζ έημζιμξ κα δζχλς απυ ημ ιοαθυ ιμο ημ ιήκοια ημο
Έκηθζ –ηδκ ακαπκμή, ηα ιάκηνα, ηδ δφκαιδ ηςκ εεηζηχκ ζηέρεςκ– ςξ ηάηζ
δζθμνμφιεκμ ημο Ιζμο Έζηγ πμο δεκ ιπμνεί κα δμοθέρεζ ζε ιέκα. Ξε έκα
ιυθζξ ημονκμοά, βζαηί εα ’πνεπε κα δμοθέρεζ; Γζαηί εα ’πνεπε κα πενζιέκς
κα ηενδίζς, ακ δεκ δζαεέζς ημκ απαζημφιεκμ πνυκμ βζα κα αεθηζχζς ηζξ
εοηαζνίεξ ιμο βζα κίηδ; Ζαζ βζαηί εα ’πνεπε κα είιαζ ζηακμπμζδιέκμξ;
«Θπμνείξ πάκηα κα θεφβεζξ απυ ηα ημονκμοά ηαζ κα ζηέθηεζαζ υηζ
εα ιπμνμφζεξ κα παίλεζξ ηαθφηενα», είπε πεζ μ Έκηθζ.
«Ώηυιδ ηζ εζφ;»
«ΐεααίςξ ηζ εβχ. Μάκηα ημ θές. Ώκ δεκ αζζεακυιμοκ υηζ ιπμνχ κα
παίλς ηαθφηενα, πμζμ εα ήηακ ημ κυδια κα ζοκεπίγς;»
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Σ

ε ιζα αίεμοζα δελζχζεςκ, ανηεηά ιεβάθδ βζα κα ηάκεζ μ
αζδεζζιυηαημξ Θμοκ1 μιαδζημφξ βάιμοξ, πάκς ζε νμγ ιμηέηεξ ηαζ
ηάης απυ πέκηε ηνοζηάθθζκμοξ πμθοέθαζμοξ, έπμοκ ζοβηεκηνςεεί μζ
πζζημί ημο Ξηναιπθ. Δ ιδηνυπμθδ ημο Ξηναιπθ είκαζ ημ πμθοηεθέξ
λεκμδμπείμ Φέζνιμκη, ζημ ηέκηνμ ημο Ξζηάβμ, ηζ εβχ είιαζ έκαξ απυ ημοξ
535 πμο εα πακηνεοημφκ ιε ημ παζπκίδζ βζα ηδκ ενπυιεκδ εαδμιάδα.
Μνυηεζηαζ βζα ημ εεκζηυ πνςηάεθδια πμο δζελάβεηαζ ηάεε δεφηενμ πνυκμ
ηαζ βζα ηo μπμίo εηαημκηάδεξ παίηηεξ παίνκμοκ άδεζεξ, λμδεφμοκ πζθζάδεξ
δμθάνζα ζε αενμπμνζηά εζζζηήνζα ηαζ δςιάηζα λεκμδμπείςκ ηαζ ιαγεφμκηαζ
ελίζμο ηαθαζπςνδιέκμζ βζα έκα ιαναεχκζμ ημο αβαπδιέκμο ημοξ
παζπκζδζμφ. Δ δζμνβάκςζδ ημο 1998 είκαζ δ πζμ ιεβάθδ ηαζ δ ιαηνφηενδ ζε
δζάνηεζα έςξ ηχνα – μζ πενζζζυηενμζ παίηηεξ, ηεηναηυζζμζ ηαζ πθέμκ
παναπάκς απ’ υ,ηζ πνζκ δομ πνυκζα, ηαζ μζ πενζζζυηενμζ αβχκεξ βζα ημκ
ηάεε παίηηδ, ηνζάκηα έκαξ. Βίκαζ επίζδξ ημ πζμ πμθοδάπακμ εεκζηυ
πνςηάεθδια, αθμφ δ Hasbro εα λμδέρεζ ζπεδυκ 500.000 δμθάνζα βζα ηδκ
πνμχεδζδ ημο πνμσυκημξ ηδξ.
Ομ πνχημ ανάδο είκαζ θίβμ ζακ κα λακαανίζηεηαζ δ μζημβέκεζα,
θίβμ ζακ εέαια ζε πακδβφνζ. θμζ παίνκμοκ ιζα ηζάκηα ημο Ξηναιπθ, ιαγί
ι’ έκα ηζ-ζενη, ημ μπμίμ ηάπμζμζ παίηηεξ θμνάκε αιέζςξ, ηζ έκα ηαιπθυ,
εζδζηή έηδμζδ βζα ηδκ πεκηδημζηή επέηεζμ. (Αεκ ανέζεζ ζε ηακέκακ· είκαζ
πμθφ ρδθυ, πμθφ ηαθέ, πμθφ άζπδιμ, πμθφ βοαθζζηενυ). Μενκάεζ έκαξ
ηφπμξ ζηνζθμβονίγμκηαξ έκα βζβακηζαίμ θμοθμφδζ. Θζα βοκαίηα ιε
εθανιμζηυ ηυηηζκμ θμοζηάκζ ηαζ βυαεξ μδδβεί ημκ ζφγοβυ ηδξ ι’ έκα θμονί
πζαζιέκμ ιε ημθάνμ ζημ θαζιυ ημο. Λ Γ.Β. Ογυεθ, ιε ακμζπημβάθαγμ
ημοζημφιζ, ημοααθάεζ ημ έπαεθμ πμο ηένδζζε ζηδκ Οασθάκδδ. . Έκαξ αανφξ
βεκεζμθυνμξ ηφπμξ ζε ακαπδνζηή ηανέηθα ηζ έκαξ ζημφθμξ ζακ ηδ «Γάηα
ιε ημ Ζαπέθμ2» πενκάκε ιπνμζηά ιμο ζθαίνα.

1

Κνξεάηεο αξρεγφο ζξεζθεπηηθήο αίξεζεο πνπ ίδξπζε ην 1954 ηελ Δλσηηθή Δθθιεζία, ν
νπνίνο ινγίδεηαη σο Μεζζίαο απφ ηνπο νπαδνχο ηνπ θαη ηειεί καδηθνχο γάκνπο κεηαμχ ησλ
κειψλ ηεο αίξεζεο.
2
Cat in the Hat-δεκνθηιέο παηδηθφ βηβιίν ηνπ Dr. Seuss κε κηα γάηα πνπ θνξά έλα αζηείν
εκίςειν θαπέιν.
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Ραζνεηχ ημκ Ηέζηεν Ξυκιπνακ, ημκ αεηενάκμ ημο κεμτμνηέγζημο
Ξηναιπθ ημο ’60, έκακ εονοιαεή, ιεηνζμπαεή, δδθςιέκμ ημιιμοκζζηή ηαζ
ηδκ ζφκηνμθυ ημο Ογυακ Θμζίκ. Θμο πμοθάκε ημ πζμοιμνζζηζηυ πενζμδζηυ
ημοξ βζα ημ Ξηναιπθ, «Οα πενίενβα ηδξ διέναξ». (Έκα ημιιάηζ ακαθένεζ
υηζ μ Ογμ Έκηθζ ημ άθθαλε απυ ηάζ-ηζζ ζε ζνθακδέγζημ πμνυ ιε ηζυηανα.
«Μναβιαηζηά πνμεενιαίκεζ ημοξ δζηέθαθμοξ ηαζ ηνζηέθαθμοξ ιοξ», θέεζ).
ΐθέπς ημκ Θάνθμκ Ρζθ πμο ημοξ ηεθεοηαίμοξ ιήκεξ ημιπμννδιμκεί, «Ομ
Ξζηάβμ είκαζ δζηυ ιμο. Θπμνμφκ κα ιμο βνάρμοκ απυ ηχνα ιζα επζηαβή ιε
ηέζζενα ιδδεκζηά. Βίιαζ έημζιμξ, βαιχημ· έημζιμξ κα κζηήζς». Λ Θάνθμκ
ηαζ μ Θαη Γηνέζπαι πήνακ ιαγί ημ Άιηναη1 βζα ημ Ξζηάβμ· θμαμφκηαζ ηαζ
μζ δομ κα πεηάλμοκ. ΐθέπς ημκ εαιχκα ημο πάνημο Λοάζζκβηημκ
Ξημοέαν, ημκ Νίηζζ Ηακη, μ μπμίμξ πνζκ πενίπμο δομ ιήκεξ έηακε εβπείνδζδ
πεκηαπθμφ ιπάζ-παξ. Λ Νίηζζ ημ βζυνηαζε ηάκμκηαξ έκα ηαημοάγ ημο
Θπνμοξ Ηζ ζημ πάκς ιένμξ ημο δελζμφ ημο πενζμφ. Λ Ηζ είκαζ ζε ζηάζδ
ιάπδξ, ηοθζβιέκμξ ιε δνάημοξ, ιε ηνεζξ ιαηςιέκεξ παναηζέξ ζημ πνυζςπμ
ηαζ ζημ ζηήεμξ ημο, ζε ιζα ζηδκή απυ ηδκ ηαζκία ημο Enter the Dragon.
Βίκαζ ημ πνχημ εεκζηυ πνςηάεθδια ημο Νίηζζ απυ ημ 1992.
«Βίιαζ ζαζηζζιέκμξ ηαζ ιπενδειέκμξ», θέεζ.
Ομ πνχημ πνςηάεθδια ηδξ ΐυνεζαξ Ώιενζηήξ έβζκε ημ 1978, ζηδ
Ιέα Πυνηδ. Ππήνπακ 64 πνμζηεηθδιέκμζ παίηηεξ. Δ Selchow & Righter
πθήνςζε πνχημ ανααείμ 1.500 δμθάνζα ζημκ Ιηέζαζκη Μνζκγ, μ μπμίμξ ήηακ
απυ ημοξ ηφνζμοξ ζοκενβάηεξ ημο OSPD πμο εηδυεδηε ανβυηενα ηδκ ίδζα
πνμκζά. Οα επυιεκα δφμ εεκζηά –πμο ηα ηένδζζακ μ Ογμ Έκηθζ ημ 1980 ηαζ
μ Ογυεθ Γμουπκζη ημ 1983– πενζμνίζεδηακ ζε 32 παίηηεξ πμο είπακ
πνμηνζεεί απυ αβχκεξ επζθμβήξ ηαζ απυ ηυηε επζηνάηδζε ιζα ααζζηή ανπή:
υπςξ πδβαίκεζ δ εηαζνεία πμο ηαηέπεζ ηα δζηαζχιαηα ημο Ξηναιπθ, έηζζ
πάεζ ηαζ ημ εεκζηυ πνςηάεθδια.
Κέπεζθδ ιε αιέηνδηα ιεηνδηά, πάνδ ζηδκ απνυζιεκδ ηαζ δίπςξ
πνμδβμφιεκμ δδιμηζηυηδηα ημο Ονίαζαθ Μενζζμφη, δ Selchow έηακε ημ
εεκζηυ ημο 1985 ακμζπηυ. Μενζζζυηενμζ απυ ηνζαηυζζμζ παίηηεξ
δζαβςκίζεδηακ βζα έπαεθα 52.000 δμθανίςκ. Δ Selchow πνυζθενε γεζηυ
βεφια ηάεε ιένα βζα ημοξ παίηηεξ, έηακε δφμ δελζχζεζξ ημηηέζθ ηαζ
πνμζέθααε έκακ ηφπμ κηοιέκμ ιε ημζημφιζ κηεθάθδ πμο δζαηήνοηηε
«Ώημφζηε! Ώημφζηε!» βζα κα λεηζκήζεζ δ δζμνβάκςζδ. Λ Νμκ Οίηενη ηένδζζε
1
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ημ ιεβαθφηενμ ςξ ηυηε έπαεθμ –10.000 δμθάνζα– ιε ιζα αλζμζδιείςηδ
επίδμζδ, 20-2. Λ Έκηθζ πήνε ηα δεηαπέκηε απυ ηα δεηάλζ ηεθεοηαία
παζπκίδζα ημο, βζα κα ηενιαηίζεζ δεφηενμξ. Λ Ηακη, άβκςζημξ ηυηε,
ηαηέπθδλε ημοξ πάκηεξ ηενιαηίγμκηαξ ηνίημξ.
Έκα πνυκμ ιεηά, δ ιμίνα ημο Ξηναιπθ ακηζζηνάθδηε. Δ Selchow
& Righter, ιδ ιπμνχκηαξ κ ακηεπελέθεεζ ζηδκ ακάπηολδ πμο πνμηάθεζε ημ
Ονίαζαθ Μενζζμφη, πμοθήεδηε ζηδκ Coleco, ιζα εηαζνεία επελενβαζίαξ
λφθμο, βκςζηή βζα ηα μζημκμιζηά ζηαιπακεαάζιαηά ηδξ. Δ Coleco δεκ
κμζαγυηακ βζα ηδκ αβςκζζηζηή πθεονά ημο Ξηναιπθ· εβηαηέθεζρε ηδκ
ηδδειμκία ηδξ Έκςζδξ Ξηναιπθ ηαζ ιαηαίςζε ημ εεκζηυ πνςηάεθδια ημο
Ξακ Φνακζίζημ, ημ 1987.
Λ Ογμκ Λοίθζαιξ, πμο είπε ακαθάαεζ ηδ δζαπείνζζδ ηδξ Έκςζδξ,
είπε ήδδ ηάκεζ ηναηήζεζξ ζ’ έκα λεκμδμπείμ, είπε παναββείθεζ ημφπεξ ημο
ηαθέ βζα δχνα ζημοξ παίηηεξ ηαζ είπε ηοπχζεζ ιζα εζδζηή έηδμζδ ημο
OSPD. Δ Coleco οπμζπέεδηε κα δζμνβακχζεζ ημ πνςηάεθδια ημκ επυιεκμ
πνυκμ.
«Βίιαζηε αέααζμζ υηζ δ επζθμβή αοηή ημο πνυκμο εα ζοιαάθεζ ηεθζηά
ζηδκ πνμαβςβή ημο ειπμνζημφ μκυιαημξ ημο Ξηναιπθ ηαζ υηζ ιζα διένα
[ημ εεκζηυ πνςηάεθδια] εα απμηηήζεζ πνμθίθ ημο ηφπμο ημο Θεβάθμο
Ζυζιμο Οςκ Ξπμν1, ιε ημοξ δφμ ηαθφηενμφξ ιαξ ζηζξ θέλεζξ κα ιάπμκηαζ
βζα πνδιαηζηυ ανααείμ ιπνμζηά ζε ημζκυ απυ υθδ ηδ πχνα», ακαημίκςζε δ
εηαζνεία.
Λζ παίηηεξ λεζδηχεδηακ. Λ Έκηθζ ηζ έκαξ Ζαθζθμνκέγμξ ιε ημ
υκμια Ογυκζ Ιεαάνεγ μνβάκςζακ εκαθθαηηζηυ εεκζηυ πνςηάεθδια ζημ
Ηαξ ΐέβηαξ. Ξοιιεηείπακ ηάπμο 320 παίηηεξ ηαζ δ Coleco κηνάπδηε ηαζ
πμνήβδζε 5.000 δμθάνζα βζα ημ πνχημ ανααείμ. Οδ δζμνβάκςζδ ηένδζζε δ
Νίηα Ιμν, ιδηένα ηνζχκ παζδζχκ απυ ημ Θπνμφηθζκ ηαζ θμζηήηνζα δ ίδζα, δ
πνχηδ ηαζ ιμκαδζηή βοκαίηα πμο ηένδζζε πμηέ ημ εεκζηυ πνςηάεθδια. Γζα
ημοξ παίηηεξ, ημ ιήκοια ήηακ λεηάεανμ: ημ παζπκίδζ είπε οπεναεί ημκ
εηαζνζηυ ημο ζδζμηηήηδ.
Δ Coleco αέααζα ηήνδζε ηδκ οπυζπεζή ηδξ. Ώκ ηαζ δ εηαζνεία
πανέπαζε ζημ πείθμξ ηδξ ηαηαζηνμθήξ, δζμνβάκςζε εεκζηυ πνςηάεθδια
ζημ Νίκμ, ημ 1988. Αομ αδμιάδεξ ιεηέπεζηα δ Coleco οπήπεδ ζηδ δζαδζηαζία
ημο Άνενμο 11 ημο κυιμο πενί δζηαζηζηήξ πνμζηαζίαξ ζε πνεμημπία. Δ
1
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Coleco ήηακ αηυιδ ζηα δζηαζηήνζα βζα πνεμημπία ιεηά απυ έκα πνυκμ,
αθθά μ Ογμκ Λοίθζαιξ πνμβναιιάηζζε ηαζκμφνβζμ εεκζηυ πνςηάεθδια.
Αζμνβακχεδηε εη ηςκ εκυκηςκ ζ’ έκα ανχιζημ λεκμδμπείμ απέκακηζ απυ ημ
Θάκηζζμκ Ξημοέαν Γηάνκηεκ ζηδ Ιέα Πυνηδ. Αεκ οπήνπακ ανηεηά θεθηά
μφηε βζα ιζα δελίςζδ. «Αεκ είπαιε ηαευθμο πνδιαημδυηδζδ», εοιάηαζ μ
Ογμκ Λοίθζαιξ. «Θοιάιαζ πμο πήβαζκα έλς βζα κ αβμνάζς παηαηάηζα ηαζ
ημ λεκμδμπείμ δεκ ιαξ άθδκε κα ηα αάθμοιε ιέζα». Ζάπμο 220
ανηδνζμζηθδνςηζημί ημο Ξηναιπθ ειθακίζηδηακ.
ιςξ οπήνπε θυβμξ βζα αζζζμδμλία. Δ Hasbro είπε ιυθζξ
ζοιθςκήζεζ κ’ απμηηήζεζ ηα πενζζζυηενα απυ ηα πενζμοζζαηά ζημζπεία
ηδξ Coleco, ιαγί ηαζ ημ Ξηναιπθ. Θε ηδκ Coleco ημ παζπκίδζ είπε
ιαναγχζεζ. Δ Coleco είπε πμοθήζεζ ιυθζξ ηάηζ παναπάκς απυ ηνζαηυζζεξ
πζθζάδεξ ζεη ημκ ηεθεοηαίμ πνυκμ, ηα θζβυηενα απυ ημ 1952. Οα ηοηθχιαηα
δζακμιήξ είπακ ζηενέρεζ. Δ δζαθήιζζδ ήηακ ιδδεκζηή. Δ Hasbro πνεζάζηδηε
ηνία πνυκζα βζα κα επακαθένεζ ηζξ πςθήζεζξ ζηα επίπεδα ημο εκυξ
εηαημιιονίμο ζεη ημ πνυκμ, αθθά ηα ηαηάθενε. Μανά ηδκ έκζηαζδ
ιενζηχκ ορδθυααειςκ ζηεθεπχκ ηδξ Hasbro, πμο δεκ ακηζθαιαάκμκηακ
βζαηί ημ Ξηναιπθ πνεζαγυηακ ιζα ελςηενζηή έκςζδ παζηηχκ εκχ ηα άθθα
παζπκίδζα υπζ, μ Λοίθζαιξ δέπεδηε έββναθδ δέζιεοζδ βζα πνδιαημδυηδζδ
απυ ηδ εοβαηνζηή ηδξ Hasbro, Θίθημκ Θπνάκηθεσ. Ομ εεκζηυ πνςηάεθδια
ζηαεενμπμζήεδηε ηαζ ακαπηφπεδηε.
Λζ παίηηεξ πενίιεκακ ιζα εοπνυζςπδ, ηαθμζηδιέκδ δζμνβάκςζδ
ηαζ ηδκ είπακ, έζης ηζ ακ δεκ έιεκακ πάκηα εοπανζζηδιέκμζ. Ομ εεκζηυ
πνςηάεθδια έβζκε ηάηζ ζακ θυνμοι «ζοκέθεοζδξ ημο πςνζμφ» πμο
δζμνβάκςκε μ Λοίθζαιξ βζα κα εηθνάγμοκ μζ παίηηεξ δδιυζζα ηα
πανάπμκά ημοξ. Ζάπμηε ημ ημονκμοά έβζκε αηυιδ ηαζ πχνμξ δζαδήθςζδξ,
ημ 1994, υηακ δ Hasbro απμθάζζζε κα πενζηυρεζ ηζξ απμηαθμφιεκεξ
πνμζαθδηζηέξ θέλεζξ ημο OSPD. Οα ιεβέεδ αολάκμκηακ ηαζ ιαγί
αολάκμκηακ ηζ μζ αβχκεξ ακάιεζα ζε παίηηεξ ορδθμφ επζπέδμο· έηζζ, ημ
εεκζηυ πνςηάεθδια έβζκε μ πχνμξ υπμο ηαηαζηεοάγμκηακ ενφθμζ: μ
Γμουπκζη ηένδζζε δεηαεπηά δζαδμπζημφξ αβχκεξ ημ 1992, πάκμκηαξ ημοξ
ηεθεοηαίμοξ ηνεζξ, ηαζ ημ ημονκμοά απυ ημκ Έκηθζ πμο ηένδζζε ημκ δεφηενμ
ηίηθμ ημο· μ ήζοπμξ, αθακήξ Ιηέζαζκη Γηίιπζμκ ηένδζζε ηδ δζμνβάκςζδ ημο
1994 ηαζ ιεηά ιμζνάζηδηε έκα ιένμξ απυ ημ ανααείμ ημο ιε ζοιπαίηηεξ
ημο· ημ 1996, μ Άκηαι Ηυβηακ, ζηα είημζζ έκα ημο, έβζκε μ κευηενμξ ζε
δθζηία πνςηαεθδηήξ, ιε ημκ Θάνθμκ Ρζθ πίζς ημο, ημκ Ώθνμαιενζηακυ
πμο έπεζ πάνεζ ηδκ ηαθφηενδ εέζδ ζε εεκζηυ πνςηάεθδια.
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Ομ 1998 μζ ιπμοηιέζηεν – εκηάλεζ, μ ιπμοηιέζηεν, μ Ογζι Γηίανο,
έκαξ κέμξ ζε δθζηία παίηηδξ ημο πυηεν απυ ημ Φμίκζλ πμο δμοθεφεζ έκα
αζαθίμ βζα ημ ημονκμοά– έπεζ δφμ θααμνί: ημκ Ηυβηακ ηαζ αηυιδ έκα
πνχδκ πακέλοπκμ παζδί, ημκ Θπνάζακ Ζαπεθέημ, έκακ πνδιαηζζηή απυ ημ
Ξζηάβμ, ιε απυδμζδ 5 πνμξ 2. Λ Γ.Β. είκαζ 3 πνμξ 1 ηαζ μ Έκηθζ 7 πνμξ 2. Λ
Θαη Γηνέζπαι είκαζ 10 πνμξ 1 ηαζ μ Θάνθμκ 25 πνμξ 1.
Αεκ παίγμκηαζ ζημζπήιαηα ζηδκ ηνίηδ ηαηδβμνία απυ ηζξ ηέζζενζξ,
υπμο είιαζ ημπμεεηδιέκμξ. Έπς ηαηαηαβεί 117μξ απυ ημοξ 133 πμο
ζοιιεηέπμοκ, πνάβια πμο ζδιαίκεζ υηζ οπάνπμοκ ιυθζξ δεηάλζ παίηηεξ ιε
ααειμθμβία ηάης απυ ημ 1191 ιμο. Ώοηυ ζοιααίκεζ βζαηί «παίγς
ρδθυηενα»· δ ηαηδβμνία είκαζ βζα ααειμθμβίεξ απυ 1200 έςξ 1500, αθθά μζ
παίηηεξ ιπμνμφκ κα παίλμοκ ρδθυηενα ιζα ηαηδβμνία. Θα ιπμνμφζα κα
πανέιεκα ζηδκ ηεθεοηαία ηαηδβμνία, κα ηζαηίγς ηζξ βαθαγμιάθθεξ ηαζ
ημοξ ανπάνζμοξ, ηζ ίζςξ βζκυιμοκ μ εεκζηυξ πνςηαεθδηήξ ηςκ ανπανίςκ.
Ή κα έπαζγα εηεί υπμο κμιίγς υηζ είκαζ μζ πναβιαηζηέξ ιμο δοκαηυηδηεξ
ηαζ κα έδζκα ιζα εοηαζνία ζηδ ααειμθμβία ιμο κα εηημλεοεεί. Δ επζθμβή
ήηακ εφημθδ.
Μνυαθδια: δεκ είιαζ πνμεημζιαζιέκμξ. Μέναζα ιεβάθμ ιένμξ απυ
ημ ηαθμηαίνζ ζηδ Γαθθία ηαθφπημκηαξ ημ Μαβηυζιζμ Μνςηάεθδια
Μμδμζθαίνμο. Ζμοαάθδζα ημ θνάκηθζκ ιμο, ημ OSPD ηαζ θίζηεξ θέλεςκ
ζηδκ Βονχπδ, αθθά δεκ ιεθέηδζα ηαευθμο, πνάβια πμο πνέπεζ κα πνεςεεί
ζηδκ αλζμπζζηία ιμο ςξ άκενςπμξ, ακ υπζ ςξ παίηηδξ ημο Ξηναιπθ. Ζαηά
ηδκ επζζηνμθή ιμο, θμνηςιέκμξ ιε δμοθεζά, δεκ πήβα ζημκ υιζθμ ή ζημ
πάνημ. Κακαημίηαλα ηζξ ηνζβνάιιαηεξ, άνπζζα ηζξ ηεηναβνάιιαηεξ απυ
ηνζβνάιιαηεξ ηαζ ιεθέηδζα θίβμοξ αηυιδ «ημνιμφξ» απυ ηδ θίζηα ηςκ 100
ημο Θάζη Θπάνμκ – AINERS, SENIOR, TONIES. ηακ μ Θάνθμκ πενκάεζ
απυ ημ δςιάηζυ ιμο ζημ λεκμδμπείμ, λεθοθθίγς έκα απυ ηα ζδιεζςιαηάνζά
ημο πμο πενζέπεζ υθεξ ηζξ ελαβνάιιαηεξ θέλεζξ –ημ ηεθεοηαίμ πνάβια πμο
ιαεαίκμοκ μζ παίηηεξ, ακ πμηέ ζημηζζημφκ– ηαζ δ απυζηαζδ ακάιεζα ζε
ιέκα ηαζ ημοξ ημνοθαίμοξ παίηηεξ βίκεηαζ άθθδ ιζα θμνά ηνμιαηηζηά
θακενή.
Ώθθά δ απυζηαζδ ακάιεζα ζε ιέκα ηαζ ημοξ ζοιπαίηηεξ ιμο, δεκ
ιμο θαίκεηαζ ηυζμ ιεβάθδ. Μανά ηδκ ακζζυηδηα ηδξ ααειμθμβίαξ, πμο ιε
ημπμεεηεί ζημκ πάημ ηδξ ηαηδβμνίαξ ηαζ πανά ηδκ έθθεζρδ πνμεημζιαζίαξ
ιμο, μζ πνμζδμηίεξ ιμο παναιέκμοκ ρδθέξ. Ξ’ έκα παζπκίδζ υπμο δ ηφπδ
παίγεζ ημ νυθμ ηδξ ηαζ δ θμβζηή ηαζ δ ελοπκάδα παίγμοκ ημκ δζηυ ημοξ, ημ
ανίζης δφζημθμ κα παναδεπεχ υηζ οπάνπμοκ άθθμζ ζδιακηζηυηενμζ θυβμζ
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βζα απμηοπία. Ώηυιδ, επζιέκς κα πανααθέπς ημκ πνςηανπζηυ ηακυκα ημο
Ξηναιπθ: δεκ οπάνπεζ οπμηαηάζηαημ ηδξ βκχζδξ ηςκ θέλεςκ. Δ δζηή ιμο
βκχζδ είκαζ πμθφ ιζηνή, αθθά αηυιδ πζζηεφς πςξ αοηυ ιπμνεί κα
λεπεναζηεί, πςξ είιαζ ιε ηάπμζμκ ηνυπμ δζαθμνεηζηυξ –ελοπκυηενμξ– απυ
ημοξ οπυθμζπμοξ ζηδκ ηαηδβμνία ιμο, ηζξ βαθαγμιάθθεξ, ημοξ πμιπίζηεξ
ηαζ ημοξ επίδμλμοξ ελπέν.
Ξηδκ αίεμοζα δελζχζεςκ, ηα επίζδια ηαιπθυ ηαζ ηα βνάιιαηα
(ηυηηζκα ηαζ ιπθε, ημ πνχια ημοξ εκαθθάζζεηαζ ηαιπθυ ιε ηαιπθυ, χζηε
μζ παίηηεξ κα ιδκ ιπενδεοημφκ ηαζ ηνααήλμοκ απυ ημ δζπθακυ ζαημφθζ),
πμο ηα πμνήβδζε δ Hasbro, είκαζ παναηεηαβιέκα ζηα μιμζυιμνθα,
ανζειδιέκα ηναπέγζα πμο απέπμοκ ίζα ιεηαλφ ημοξ. Ππάνπμοκ ηάιπμζμζ
οπμθμβζζηέξ βζα κα πενκζμφκηαζ ηα απμηεθέζιαηα, έκα ιεβάθμ
δζαθδιζζηζηυ πακυ βζα ημ πνςηάεθδια ηζ έκα βζβακηζαίμ ηαιπθυ ημο
Ξηναιπθ πμο βνάθεζ: ΔΘΒΝΏ ΜΝΣΟΔ – ΞΟΏΘΏΟΔΞΟΒ ΓΕΏ ΗΕΓΛ1.
Ώπυ ημ αήια, μ Ογμκ Λοίθζαιξ ιαξ εοπανζζηεί πμο ηάκαιε αοηυ ημ
ημονκμοά ηδ ιεβαθφηενδ δζμνβάκςζδ Ξηναιπθ. Θεηά ακαημζκχκεζ ημκ
εάκαημ δφμ δζαηεηνζιέκςκ ζηνάιπθεν: ημο Ογυεθ Ξηυθκζη, «εκυξ απυ ημοξ
παηένεξ ηδξ ίδνοζδξ, ακ υπζ μ παηέναξ, ηδξ ζηδκήξ ηςκ ημονκμοά» –μ
Ξηυθκζη δζμνβάκςζε ηα πνχηα ιεβάθα ημονκμοά ηδξ Ιέαξ Πυνηδξ ζηζξ
ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ’70– ηαζ ημο Θάζη Λοάζγ, «ημο παηένα ημο
Ξηναιπθ ζημκ Ζακαδά». Δ θςκή ημο Ογμκ ζπάεζ. Βίκαζ ζοβηζκδηζηή ζηδκή,
ιζα οπεκεφιζζδ βζα ημ πυζμ ζδιακηζηυ είκαζ αοηυ ημ παζπκίδζ ζηδ γςή ηςκ
ακενχπςκ. Θεηά απυ εκυξ θεπημφ ζζβή, μ Γ.Β. Ογυεθ ηνέπεζ επάκς ηαζ
ακαημζκχκεζ έκα ανααείμ πνμξ ηζιήκ ηςκ δφμ ακδνχκ: 20 δμθάνζα βζα ηδ
θέλδ ιε ημ ιεβαθφηενμ ζημν πμο εα πενζέπεζ ημ JOEL ή ημ WISE2. «Ομ
JOWLIEST εα είκαζ ηαηάθθδθμ ηαζ βζα ηα δφμ, καζ», θέεζ μ Ογυεθ.
Ξακ κα ’εεθα κ’ απμδείλς πςξ είιαζ ηαθφηενμξ απυ ηδ ααειμθμβία
ηαηάηαλήξ ιμο, λεηζκχ ιε 6-3. Άθθά ηδ δεφηενδ διένα ημο ημονκμοά (μ
ηενάζηζμξ πίκαηαξ βνάθεζ ΟΛΞΛ ΖΏΗΛΞ ΛΞΛ Δ ΗΒΚΔ ΞΛΠ), ηα ηάκς
εάθαζζα ζε ηνία παζπκίδζα ηαηά ημ ηέθμξ ημοξ ηαζ πέθης ζημ 7-7. Οδκ
ηνίηδ ιένα ηναηχ ημ πνμαάδζζια ιε 10-8, αθθά δεκ ιπμνχ κα ανς ημ
ETESIAN – SATINE ζοκ Β, έκακ απυ ημοξ πζμ ααζζημφξ ζοκδοαζιμφξ.
Μάς ηνεζξ θμνέξ πάζμ ράπκμκηαξ ζηναιπθ ηαζ ηεθζηά πάκς ημ παζπκίδζ.

1

“STOP BY FOR A SPELL”- Λνγνπαίγλην κε δηπιή ζεκαζία (ΣΑΜΑΣΗΣΔ ΓΙΑ ΛΙΓΟ
ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ/ ΓΟΗΣΔΙΑ)
2
Απφ ηα νλφκαηά ηνπο, JOEL SKOLNICK, MIKE WISE
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Αομ αβχκεξ ιεηά, παίνκς ηαζ παίγς ETESIAN, αθθά πάκς έηζζ ηζ αθθζχξ.
Ράκς ηέζζενζξ πανηίδεξ ζηδ ζεζνά. Ζενδίγς ηέζζενζξ ζηδ ζεζνά. Κακαπάκς
ηέζζενζξ ζηδ ζεζνά.
Ζαεχξ πενζπθακζέιαζ αανφξ ζημ πχνμ ηςκ αβχκςκ, ηίπμηα δεκ
έπεζ κυδια. Μαίγς θάεμξ θέλεζξ ζπεδυκ ζε ηάεε αβχκα, νμπή πμο θαίκεηαζ
κα πεζνμηενεφεζ· ημ κα δμηζιάγεζξ είκαζ βεκζηά ιζα ηαηή ηαηηζηή, αθθά δεκ
θαίκεηαζ κα ιπμνχ κα αμδεήζς ημκ εαοηυ ιμο. Ζάκς έκζηαζδ ζε
απμδεηηέξ θέλεζξ. Ράκς δομ αβχκεξ επεζδή λεπέναζα ημ πνυκμ ιμο. Βίιαζ
ιπενδειέκμξ ζπεηζηά ιε πμζα βνάιιαηα πνέπεζ κα ηναηχ ηαζ πμζα κ’
αθθάγς, δζαθέβμκηαξ ζοπκά εζθαθιέκα, πενζιέκμκηαξ πενζζζυηενα
θςκήεκηα απ’ υηζ έπνεπε. Θεηά απυ ηνεζξ ιένεξ δ επίδμζή ιμο είκαζ 10-11,
ηάπμο ζηδ ιέζδ ημο ηζμφνιμο.
Ώ, δ κοπηενζκή υιςξ γςή είκαζ ηαθή. Αεηάδεξ παίηηεξ ζημηχκμοκ
ηδκ χνα ημοξ ηα ανάδζα ηάκμκηαξ αοηυ πμο έηακακ υθδ ιένα, παίγμκηαξ
Ξηναιπθ, ζακ κα ιδ ημοξ θηάκμοκ ηα 31 παζπκίδζα. Γζα πνχηδ θμνά αθέπς
πμκηνά θεθηά κ’ αθθάγμοκ πένζα πάκς απ’ ημ ηαιπθυ· βίκμκηαζ παζπκίδζα
ηςκ 100 δμθανίςκ ιε ακηζπάθμοξ αηυιδ ηαζ ηάπμζμοξ απυ ημοξ
ηαθφηενμοξ παίηηεξ. Λ Θαη ηαζ μ Θάνθμκ είκαζ μζ ζοκήεεζξ αδζάθθαηημζ,
αθθδθμελανηχιεκμζ εαοημί ημοξ. (Ζαζ ςξ ζοκήεςξ, είκαζ ηαζ μζ δομ
άθναβημζ· ζοιθςκχ κα ηαθφρς ημ δςιάηζμ ημο λεκμδμπείμο πμο
ιμζνάγμκηαζ). Λ Ένζη Οζέζηζκ ζηάεζ ιφηδ ζηδ ιέζδ ημο ημονκμοά, ηαη’
εοεείακ απυ ηα οπενπυκηζα ηαλίδζα ημο. Θζα κφπηα, μ Ιηυιζκζη Γηνίθμ ηαζ
μ Θάνηζκ Ξιζε δίκμοκ πάνηζ ζημ δςιάηζυ ημοξ. Βιθακίγεηαζ δ ιυκδ
ημζκςκζηή βοκαίηα ηάης ηςκ ηνζάκηα, ηζ έηζζ δεκ είιαζηε ιυκμ άκηνεξ.
Μαναββέθκμοιε πίηζεξ ηαζ παίγμοιε Ξηναιπθ ηαζ ακαβνάιιαηα. ΐνίζης
ημ JAILBIRD ηαζ ημ CAUSEWAY ηαζ ηναοβάγς ημ WATERLILLY, βζα ημ
μπμίμ μ Θαη ιε επαζκεί, ιμθμκυηζ υπςξ θαίκεηαζ ιεηά, δεκ είκαζ δεηηυ (είκαζ
δομ θέλεζξ).
Ξηδκ πνχηδ ηαηδβμνία μ Θαη ηαζ μ Θάνθμκ είκαζ έλς απυ ηδ
δζεηδίηδζδ ημο ηίηθμο, υπςξ εβχ. Λ Θπνάζακ Ζαπεθέημ αβάγεζ ημοξ
ιπμοηιέζηεν αθδεζκμφξ. Έπεζ ζημν 17-4 ηαζ απεζθεί ιε άκεηδ κίηδ.
Ώκ μζ ηακυκεξ ημο Ξηναιπθ είκαζ μζ εηαηυ πζθζάδεξ θέλεζξ, ηυηε μ
Θπνάζακ Ζαπεθέημ έιαεε ημοξ ηακυκεξ βνδβμνυηενα απυ ηάεε άθθμκ.
Ξε δθζηία δεηαηνζχκ, ημ 1983, μ Θπνάζακ άνπζζε κα παίγεζ ι’ έκα
βείημκα, παίηηδ ημονκμοά, ζημκ μπμίμ πήνε υιςξ δφμ πνυκζα κα ημκ θένεζ
ζημκ ημπζηυ υιζθμ ημο Φμίκζλ. Θεηά ηδκ πνχηδ ημο επίζηερδ, ιδ
ηαηαθαααίκμκηαξ πςξ οπήνπε ηοπςιέκμ ζημκάηζ, μ Θπνάζακ
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απμεδζαφνζζε ηζξ δζβνάιιαηεξ ηαζ ηνζβνάιιαηεξ θέλεζξ ημο OSPD.
«Ζάπμζμξ ιμο ’δςζε ηα SATINE ηαζ RETINA, υθεξ αοηέξ ηζξ ιπμφνδεξ»,
θέεζ μ Θπνάζακ, ηαζ ιεηά έκα παθζυ αζαθίμ ιε επηαβνάιιαηα ηαζ
μηηαβνάιιαηα ζηναιπθ. Θέζα ζε θίβμοξ ιήκεξ, ακάιεζα ζε πανηίδεξ ιε
ημ αβαπδιέκμ ημο δθεηηνμκζηυ αζκηεμπαζπκίδζ, ηδ Ξανακηαπμδανμφζα, μ
Θπνάζακ απμικδιυκεοε ηα πεκηαβνάιιαηα πμο ιεηέβναρε απυ ημ θελζηυ.
Λ παηέναξ ημο Θπνάζακ, ιδπακζηυξ αενμδζαζηδιζηήξ, πέεακε απυ
ηανηίκμ υηακ μ Θπνάζακ ήηακ ηνζχκ εηχκ. Δ ιδηένα ημο είκαζ
ανπζηέηημκαξ. Λ Θπνάζακ δεκ ήηακ ζδζαίηενα αζαθζυθζθμξ. Ώπθχξ
βμδηεφηδηε απυ ηζξ θέλεζξ.
«Έλς είπε εηαηυκ είημζζ ααειμφξ1», ιμο θέεζ μ Θπνάζακ. «Μήβαζκα
βζα ημθφιπζ ηαζ ιεηά έθεβα “αξ παίλμοιε θίβμ Ξηναιπθ”». Λ Θπνάζακ
άκμζβε ημ ναδζυθςκμ ηαζ ζοκέηαζζε θίζηεξ βζα ηάκα δίςνμ, ηάπμηε ηαζ
δομ θμνέξ ηδ ιένα, ακ έπεθηε ζε ζδζαίηενα εκδζαθένμοζεξ μιάδεξ θέλεςκ.
Έβζκε εφημθα. «Θπμνμφζα κ’ απμικδιμκεφς ημ οθζηυ πμθφ ηαθά», θέεζ.
«Ώκ ιαεαίκαιε ηάηζ ζηδκ ηάλδ ηαζ ημ λακαημζημφζα πνζκ ημ δζαβχκζζια
ιζα θμνά, αοηυ ιμο έθηακε».
Ζαευιαζηε ζ’ έκα παβηάηζ πάνημο ζημ ηέκηνμ ημο Ξζηάβμ, δίπθα
ζηδ θίικδ Θίζζβηακ. Βίκαζ έκα δνμζενυ ηαθμηαζνζκυ ανάδο. Φοζάεζ αενάηζ.
Λ Θπνάζακ ηάκεζ πενίπαημ ζημ ημονκμοά. «Ξηαιαηήζηε ημ ηαζ δχζηε ημ ζ’
αοηυκ», είπε μ Θάνθμκ κςνίηενα ηδκ ίδζα ιένα. «Αχζηε ημο ηδκ επζηαβή
ημο». Λ Θπνάζακ είκαζ απθυξ ηαζ έκηζιμξ. «Ιζχες πςξ ήιμοκ ζδζαίηενα
ζοβηεκηνςιέκμξ ζημοξ πενζζζυηενμοξ αβχκεξ».
Λ Θπνάζακ δεκ έπεζ ελςζηνεθείξ παναλεκζέξ, απ’ αοηέξ πμο
παναηηδνίγμοκ πμθθμφξ ημνοθαίμοξ παίηηεξ. Ομ κηφζζιυ ημο είκαζ
πνμζεβιέκμ ηαζ ζοκδεζζιέκμ: πακηεθμκάηζ αενιμφδα, ημ πμοηάιζζμ ημο
βημθθ ιέζα ηαζ αεθδηζηά παπμφηζζα New Balance. Tα ποηκά ιαφνα
ιαθθζά ημο είκαζ ημκημημιιέκα. Βίκαζ είημζζ μηηχ πνμκχκ, αθθά θαίκεηαζ
κευηενμξ. Θπμνεί κα είκαζ κηνμπαθυξ, ηάπμζμξ πμο ζένκεζ ηα πυδζα ημο,
αανζέηαζ ηαζ ημηηζκίγεζ εφημθα, πμο ιε ημ γυνζ ζε ημζηάεζ ζηα ιάηζα, δείπκεζ
κεονζηυξ ηαζ δίπςξ αοημπεπμίεδζδ ζηδ ζογήηδζδ, πμο απακηάεζ ζηζξ
ενςηήζεζξ ιε ζφκημια λεζπάζιαηα ηαζ δεκ δζεοηνζκίγεζ ηζξ ζηέρεζξ ημο ζε
αάεμξ.
Λ Θπνάζακ επίζδξ ενβάγεηαζ ζημ θνεκζηζχδεξ ηιήια μρζυκ ημο
πνδιαηζζηδνίμο, υπμο μζ ζοκάδεθθμί ημο ζημζπδιαηίγμοκ ζημ ακ ιπμνεί κα
1

120 βαζκνί Φαξελάηη= 49 βαζκνί Κειζίνπ
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θφζεζ ακαβνάιιαηα ζε θζβυηενμ απυ πέκηε δεοηενυθεπηα ή υπζ. ηακ
αζζεάκεηαζ άκεηα, είκαζ παθανυξ ηαζ δζαζηεδαζηζηυξ. Λ Θπνάζακ ιζιείηαζ
ηέθεζα ημοξ ζοιπαίηηεξ ημο ζημ Ξηναιπθ. Ζαζ είκαζ ακδθεήξ πάκς απυ ημ
ηαιπθυ. Ώπθχξ αθέπεζ πενζζζυηενεξ θέλεζξ, πενζζζυηενεξ δοκαηυηδηεξ ζηα
βνάιιαηά ημο ηαζ πενζζζυηενεξ εέζεζξ βζα κα ηα αάθεζ ζε ζπέζδ ιε άθθμοξ.
Λ Ηέζηεν Ξυκιπνακ θέεζ, «Βίκαζ απυ ημκ Άνδ».
Δ πνχηδ ααειμθμβία ηαηάηαλδξ ημο Θπνάζακ ήηακ παίηηδ ελπέν,
1812. Θέζα ζε θίβμοξ ιήκεξ, ηένδζγε ημνοθαίμοξ ελπέν, παίγμκηαξ θέλεζξ
υπςξ KOUMISS, PINNULAE, POLONIUM ηαζ INTROMIT. ηακ έκαξ
ακηίπαθυξ ημο λεηίκδζε ιε ημ ENTASIS, μ Θπνάζακ ήνεια έααθε απυ πάκς
ημο ημ REALISE, θηζάπκμκηαξ επηά δζβνάιιαηεξ θέλεζξ ζοβπνυκςξ. Γζα
δζαζηέδαζδ ζηα πάνηζ, έθεβε ζημοξ άθθμοξ ζε πμζα ζεθίδα ιπμνμφκ κα
ανμοκ ιζα ζοβηεηνζιέκδ θέλδ ζημ OSPD. Ξηα δεηάλζ ημο, ηάης απυ ημκ
ηίηθμ «Ζαηαπθδηηζηή Ώνπή βζα ημκ Ζαπεθέημ», μ Θάζη Θπάνμκ ημκ
πανμοζίαγε ζημ πνςημζέθζδμ ηςκ «Ιέςκ ηςκ Μαζηηχκ Ξηναιπθ». Ξηα
δεηαεπηά ημο, δ ααειμθμβία ημο πηφπδζε ημ 2000, μ κεανυηενμξ παίηηδξ
πμο λεπέναζε αοηυ ημ μνυζδιμ ηαζ ηενιάηζζε πέιπημξ ζημ εεκζηυ
πνςηάεθδια. Μήβε ζημ Μακεπζζηήιζμ ημο Ημξ Άκηγεθεξ, ζοκέπζζε κα
ιεθεηά ηαζ κα βνάθεζ ζε ηάνηεξ ηάεε επηαβνάιιαηδ θέλδ ημο OSPD ηαζ
ιεηά ηάεε μηηαβνάιιαηδ.
Ηίβα πνυκζα ιεηά, μ Ογζι Γηίανζ, πμο ιυθζξ είπε ανπίζεζ κα παίγεζ,
ζοκάκηδζε ημκ Θπνάζακ ζ’ έκα ημονκμοά ζημ Φμίκζλ. Ξογδημφζακ μζ δομ
ημοξ βζα ζοβηεηνζιέκεξ ηζκήζεζξ ζημ παζπκίδζ, υηακ μ Γηίανζ νχηδζε
δφζπζζηα, «Κένεζξ ηζξ θέλεζξ απυ UN; Κένεζξ ηζξ θέλεζξ απυ OUT;»
«Κένς υθεξ ηζξ θέλεζξ», απάκηδζε μ Θπνάζακ.
Μήβακ ζημ αοημηίκδημ ημο Θπνάζακ, απ’ υπμο μ ηεθεοηαίμξ
έαβαθε ιζα ηζάκηα βειάηδ ηάνηεξ. Λ Γηίανζ εοιάηαζ πμο είδε ημ BLUEFISH
ηαζ ημ FUNGIBLE – ημζκέξ θέλεζξ1. Λ Θπνάζακ είπε πνάβιαηζ ηαηαβνάρεζ
ηάεε ζηναιπθ, ζε αθθααδηζηή ζεζνά, ηαζ υπζ ιυκμ ηα άβκςζηα ζ’ αοηυκ.
«Ξηέθηδηα υηζ εα ιπμνμφζα κα βίκς μ ηαθφηενμξ πμο οπάνπεζ ζ’
αοηυ ημ παζπκίδζ, αοηυ ήηακ έκαξ θυβμξ», θέεζ. «Ζαζ ιεηά υθα εα
αημθμοεμφζακ. Βίπα ηζ αοηέξ ηζξ ηνεθέξ ζδέεξ βζα ημ ηζ ιπμνμφζε κα βίκεζ
αοηυ ημ παζπκίδζ». Ρμνδβμί. Οδθευναζδ. Ρμκηνά θεθηά. Λ Θπνάζακ
θακηαγυηακ ημκ εαοηυ ημο δζαζδιυηδηα. Ή ημοθάπζζημκ θακηαγυηακ κα
1

Οη ιέμεηο βέβαηα δελ είλαη θαζφινπ θνηλέο. FUNGIBLE= Αληαιιάμηκνο (λνκ. φξνο),
BLUEFISH=ζπάλην είδνο ηξνπηθνχ ςαξηνχ.
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θέεζ ζε ηάπμζμοξ υηζ είκαζ έκαξ απυ ημοξ ηαθφηενμοξ παίηηεξ Ξηναιπθ
ζημκ ηυζιμ ηαζ κα πνμηαθεί ηάηζ πενζζζυηενμ απυ έκα ζήηςια ηςκ χιςκ
ηαζ ιζα ακαθμνά βζα ημ πυζμ άνεζε ζηζξ βζαβζάδεξ ημοξ κα παίγμοκ.
Σζηυζμ έπνεπε κα θηάζεζ ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ’90, πμθφ
ανβυηενα απυ ηυηε πμο λεπέναζε ημ 2000 ηαζ έθηαζε ζημ απμημνφθςια
ηςκ 2122 πυκηςκ, ιζα ααειμθμβία απυ ηζξ ορδθυηενεξ υθςκ ηςκ επμπχκ,
βζα κα κζχζεζ πςξ είπε ζοθθάαεζ ημ παζπκίδζ. Γκχνζγε ημ θελζηυ, αθθά
ηαηαθάααζκε επίζδξ ηδκ ζπμοδαζυηδηα ηδξ ζηναηδβζηήξ ζηέρδξ –ηδξ
ημπμεέηδζδξ ηςκ θέλεςκ, ηδξ ηίκδζδξ ηαζ ηδξ δζαπείνζζδξ ηςκ βναιιάηςκ
ηαζ ηδξ άιοκαξ, ηζ αηυιδ πχξ κα ιεηααάθθεζ ημ παζπκίδζ ημο ζηα ηνίζζια
ζδιεία, πχξ κα παίνκεζ ζςζηέξ απμθάζεζξ. Ξπάκζα έηακε θάεδ. Ζένδζγε ηα
ημονκμοά ημ έκα ιεηά ημ άθθμ, αθθά πμηέ ηα ιεβάθα. Λ Θπνάζακ
δζαθφεδηε ζημ εεκζηυ πνςηάεθδια ημο 1989, ζηδ Ιέα Πυνηδ. υπμο
ηαηέαδηε ζακ πνχημ θααμνί, ηενιάηζζε δεφηενμξ ζημ παβηυζιζμ ημο
Ημκδίκμο ημ 1991 ηαζ ηνίημξ ζημ εεκζηυ πνςηάεθδια ηδξ Ώηθάκηα, ημ 1992.
Έπεζηα ημο ήνεε. Αεκ άκηεπε άθθμ ηδκ αδζηία. Μαίγεζξ ηαζ παίγεζξ
ηαζ παίγεζξ. Ζαζ βζαηί; Λφηε δυλα, μφηε πμθθά θεθηά. Ζαζ αηυιδ πεζνυηενα,
απυ ηδκ άπμρδ εκυξ παίηηδ Ξηναιπθ, ηακέκα αίζεδια δζηαίμο. «Μμζα είκαζ
δ μοζία, βαιχημ;», ζηέθηδηε μ Θπνάζακ. «Μδβαίκεζξ ζ’ έκα ημονκμοά.
Βίζαζ ηαθφηενμξ απυ μπμζμκδήπμηε άθθμκ ζηδκ αίεμοζα. Θα πνέπεζ κα
ηενδίζεζξ, ζςζηά; Ώθθά δεκ ηενδίγεζξ πάκηα. Βίκαζ πμθφ ζηθδνυ κα
ζοιθζθζςεείξ ιε ηδκ ζδέα».
Ξημ γεκίε ηδξ αβςκζζηζηήξ ημο ηανζέναξ, μ Θπνάζακ ηα πανάηδζε.
Ζμονάζηδηε κα παζπίγεζ βζα κα δζαηδνήζεζ ηδκ επζαθδηζηή ημο ααειμθμβία
ηάκμκηαξ πενίπαημ ζε αβχκεξ ιε οπμδεέζηενμοξ παίηηεξ. ηακ πενάζεζξ
ζηδκ άθθδ πθεονά, ζημ πχνμ υπμο ημ παζπκίδζ είκαζ εκδζαθένμκ επεζδή εζφ
ηαζ αηυιδ θίβμζ βκςνίγμοκ υθεξ ηζξ θέλεζξ, υθα ηα άθθα θαίκμκηαζ άζημπα.
«Αοζηοπχξ», έβναρε μ Θπνάζακ ζ’ έκα ζδιείςια παναίηδζδξ πμο
δδιμζζεφεδηε ζημ αναπφαζμ δεθηίμ Ξηναιπθ Ζοηεχκεξ, «δ ααζζηή ανπή ηςκ

ημονκμοά είκαζ κα εηιεηαθθεφεηαζ ηακείξ ηζξ αδοκαιίεξ ηςκ παζηηχκ ημο
επζπέδμο ημο 1800 ηαζ 1900. Λζ παίηηεξ ημο 2050 έπμοκ ηδκ ηφπδ κα
παίγμοκ ιεηαλφ ημοξ ζημ έκα πέιπημ ηςκ βφνςκ εκυξ ημονκμοά. Ξηδ
ζοκηνζπηζηή πθεζμρδθία ημο πνυκμο, παίγμοκ ιε ακηζπάθμοξ απυ ημοξ
μπμίμοξ έπμοκ πμθθά κα πάζμοκ ηαζ θίβα κα ηενδίζμοκ. Δ ζηακμπμίδζδ κα
κζηάξ ηάπμζμκ ημκ μπμίμ έηζζ ηζ αθθζχξ εα κζημφζεξ είκαζ ιζηνή. Δ κίηδ
είκαζ ακαιεκυιεκδ. Οεθεία ηαζ παφθα.
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Αεδμιέκμο αοημφ ημο πενζαάθθμκημξ, εα πνέπεζ κα παίγεζξ θάεμξ
θέλεζξ, κα εθανιυγεζξ ηαηηζηέξ παβίδεοζδξ ηαζ κα ανίζηεζξ άθθμοξ ηνυπμοξ
κα «ηθέαεζξ» ημοξ αβχκεξ πμο θαζκμιεκζηά δεκ πθδζζάγμκηαζ. ΐνίζης αοηυ
ημ ιένμξ ημο παζπκζδζμφ ιδ δζαζηεδαζηζηυ. Βκακηίμκ παζηηχκ ημο 2050,
ηέημζμζ αβχκεξ είκαζ ζίβμονεξ ήηηεξ. Βκακηίμκ παζηηχκ ημο 1800 ηαζ 1900,
ηέημζμζ αβχκεξ ιπμνεί κα είκαζ κίηεξ ηαζ ηαη’ αοηή ηδκ έκκμζα ζοκηνζπηζηέξ.
Μυζμ δζαζηεδαζηζηυ είκαζ κα εηιεηαθθεφεηαζ ηακείξ ηζξ αδοκαιίεξ ημοξ;
«Ια ’λενα υηζ αοηή δ θέλδ δεκ παίνκεζ S», ή, «Αεξ ιε κα ηθέας ημ παζπκίδζ».
Ξοββκχιδ, αθθά αοηυ δεκ είκαζ υ,ηζ εα ’πνεπε κα ’ηακ ημ παζπκίδζ,
ηαζ υζμ ημ ζημζπείμ αοηυ ε’ απμηεθεί ιεβάθμ ιένμξ ημο παζπκζδζμφ, δεκ
εέθς κα είιαζ ιένμξ ημο. Δ γςή είκαζ πμθφ ιζηνή βζα κα πνμζπαεείξ ημ 85%
ημο πνυκμο κα ηενδίγεζξ παίηηεξ ημο 1800 ηαζ ημο 1900. Ηίβμζ εα ημ
παναδεπεμφκ, αθθά πζζηέρηε ιε, είκαζ ακαιθίαμθα αθδεζκυ. Βίκαζ εκ ηέθεζ
αιανηία κα έπεζξ ηάκεζξ δμοθεζά ηαζ φζηενα κα επζεοιείξ κα παίγεζξ ιε
ακηζπάθμοξ αοημφξ πμο έπμοκ επίζδξ ηάκεζ δμοθεζά;

Λ Θπνάζακ οπέθενε απυ έκα πνυαθδια πμο θίβμζ έπμοκ ηδκ
εοηαζνία κα γήζμοκ: ήηακ πμθφ ηαθυξ ηαζ ηαηά ζοκέπεζα αανέεδηε. Αεκ
ήηακ ιέζα ζημ Ξηναιπθ, υπςξ ηάπμζμζ παίηηεξ ημο 1900+, βζα ημ
ημζκςκζηυ ημο ιένμξ. Αεκ ήηακ πυιπζ. Ήηακ πνυηθδζδ ηαζ δεκ άκηεπε κα
ιδκ πνμηαθείηαζ. Ζαθφηενα κα ιδκ έπαζγε ηαευθμο. Έηζζ ηεθείςζε ηδ
ζπμθή ζηδκ Ώνζγυκα ιε πηοπίμ ζηα Λζημκμιζηά, ανήηε δμοθεζά ζακ
κοπηενζκυξ οπάθθδθμξ ζε ιζα ειπμνζηή εηαζνεία ζημ Ξζηάβμ ηαζ ζοκέπζζε κα
ιεηαηζκείηαζ ενβαζζαηά χζπμο ανέεδηε ζημ Οιήια Ξοκαθθαβχκ ημο
πνδιαηζζηδνίμο ημο Ξζηάβμ.
ιςξ ζακ ημκ Θάζηθ Ογυνκηακ1 πμο ηοκήβδζε ιπάθεξ ημο
ιπέζγιπμθ ή ημκ Ξμφβηαν Νέζ Ηέμκανκη2 πμο έηακε ζπμθζαζιυ ζε
αεθδηζηά, μ Θπνάζακ ακαηάθορε πςξ ημ κα είκαζ απθά ζηακμπμζδηζηυξ ζε
ηάηζ άθθμ –υπςξ ζημ βημθθ, ηδ δεηαεηία ημο ’80– δεκ είκαζ ανηεηυ. Λζ
ηαθφηενμζ ζοκήεςξ δεκ ιπμνμφκ κα παναιείκμοκ ιαηνζά. Ώπμθάζζζε κα
επζζηνέρεζ – αθθά ιυκμ βζα ημοξ ιείγμκεξ αβχκεξ. Έπαζλε ζηδ ιεβάθδ
δζμνβάκςζδ ημο Λουθηπαι, ημ 1995. Όζηενα δ Hasbro ακαημίκςζε πςξ
δζμνβακχκεζ ημοξ αβχκεξ ζμοπενζηάν ζημ Ηαξ ΐέβηαξ ιε έπαεθμ 50.000
δμθάνζα. «Οχνα ημ ζογδηάιε», εοιάηαζ κα ζηέθηδηε μ Θπνάζακ. «ΐνήηα

1
2

Μπαζθεηκπνιίζηαο κε ιακπξή θαξηέξα.
Οιπκπηνλίθεο ηεο ππγκαρίαο
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αοηή ηδ δμοθεζά πμο δεκ πθδνχκεζ πμθθά. Οζ άθθμ εα ηάκς; Ια ιζα
εοηαζνία κα λεθφβς απυ ημ ιζηνυ παπμοηζυημοημ ζημ μπμίμ γς».
Θεθέηδζε βζα ιήκεξ, έπαζλε ζημ Νίκμ, ηενιάηζζε ηέηανημξ ηαζ ιεηά
λεηίκδζε ιε 8-6 ζημ Ηαξ ΐέβηαξ ηαζ ακανςηήεδηε, «Γζαηί επέζηνερα ηαζ
άνπζζα κα παίγς πάθζ αοηυ ημ ανςιμπαζπκίδζ; Βίκαζ ηυζμ παγυ. Βίιαζ 8-6
ηαζ δεκ έπς ηαιζά εθπίδα. ιςξ ιε ηάπμζμκ ηνυπμ, κίηδζα ζημοξ εκκζά
απυ ημοξ δέηα ηεθεοηαίμοξ αβχκεξ ιμο, ήνεα δεφηενμξ ηαζ ηένδζζα είημζζ
πζθζάδεξ δμθάνζα. Ήηακ ηυζμ πανάλεκμ».
Ώθθά ακηαιεζαυηακ ηαζ πάθζ. Λ Θπνάζακ ςνίιαγε ηζ έηζζ λεπέναζε
ημ βεβμκυξ υηζ μ οπυθμζπμξ ηυζιμξ δεκ εα ακαβκχνζγε ηα ηαθέκηα ημο ηαζ
απμδέπεδηε πςξ ημ αβςκζζηζηυ Ξηναιπθ δεκ εα βζκυηακ πμηέ άεθδια
πνχηδξ βναιιήξ ηζ αηυιδ υηζ εα οπμπνεςκυηακ ηάπμζεξ θμνέξ κ’
ακηζιεηςπίζεζ οπμδεέζηενμοξ παίηηεξ. Αεκ είπε ηενδίζεζ αηυιδ ημ εεκζηυ
πνςηάεθδια ή ημ παβηυζιζμ αθθά ήλενε πςξ αοηυ ήηακ ιμζναίμ κα βίκεζ.
Ζαηά ηδκ ηέηανηδ ιένα (ΙΏ ’ΞΏΕ ΞΣΞΟΛΞ ΘΒ ΟΔ ΗΒΚΔ ΞΛΠ 1),
έπς παίλεζ ιε ιζα βοκαίηα ηαεδθςιέκδ ζε ακαπδνζηή ηανέηθα, έκακ
πμκηνυ ηφπμ ιε αανζά ακαπκμή πμο θμνμφζε έκα ηζ-ζενη ιε ηδκ επζβναθή
ΜΗΔΝΣΞΒ ΘΒ, ιζα ηονία πμο είπε ηα πνμκάηζα ηδξ ηαζ δ μπμία
παναπμκζυηακ ιεηά απυ ηάεε ηνάαδβια βναιιάηςκ ιε θςκή ζακ 60άνζ
βοαθυπανημ πμο ε’ ακάζηαζκε ηαζ κεηνμφξ, ιζα βοκαίηα πμο
παναπμκζυηακ αηυιδ παναπάκς ηαζ ιφνζγε ζακ ζηαπημδμπείμ ηαζ
δμηίιαζε κα ηα παναηήζεζ πνζκ μθμηθδνςεεί δ κίηδ ιμο ιε δζαθμνά 200
πυκημοξ, ηαεχξ ηαζ ιζα ζεικυηοθδ ιεζήθζηδ ηονία πμο έπαζλε ημ CUNT2
βζα 37 ααειμφξ. (Βίκαζ απυ ηζξ αθήεεζεξ ημο Ξηναιπθ υηζ μζ ηάλεζξ ηςκ
ανπανίςκ ηαζ ιέζςκ παζηηχκ είκαζ αανζέξ, ηονζμθεηηζηά ηαζ ιεηαθμνζηά,
απυ ηζξ ιεζήθζηεξ βοκαίηεξ· είημζζ πέκηε απυ ημοξ ηνζάκηα έκακ
ακηζπάθμοξ ιμο είκαζ ημο ακηίεεημο θφθμο, ηαζ ίζςξ ιυκμ ιζα ηάης ηςκ
ηνζάκηα). Δ επίδμζή ιμο είκαζ 14-14. Ώθθά ημ άκμζβιά ιμο – δ δζαθμνά
ακάιεζα ζημοξ πυκημοξ ιμο ηαζ ζ’ αοημφξ ηςκ ακηζπάθςκ ιμο– είκαζ +510.
Ώοηυ ηαηαδεζηκφεζ δομ πνάβιαηα: υηζ ηένδζζα ηάπμζμοξ αβχκεξ άκεηα ηαζ
έπαζα πμθθμφξ βζα θίβμ. Μνάβιαηζ, έκηεηα απυ ηζξ δεηαηέζζενζξ ήηηεξ ιμο
ηνίεδηακ βζα θζβυηενμ απυ 70 πυκημοξ. Ηζβυηενμ απυ έκα ηοπζηυ ζηναιπθ.

1

Σν ινγνπαίγλην είλαη “Be True To Your Word”, πνπ ζεκαίλεη α. θξάηα ηελ ππφζρεζή ζνπ
β. λα ‟ζαη ζσζηφο κε ηε ιέμε ζνπ.
2
αηδνίν
111

Ζακέκαξ απυ ημοξ ακηζπάθμοξ ιμο δεκ ιε ηάκεζ κα ηα πάζς. Δ πζμ
αζοκήεζζηδ θέλδ πμο αθέπς είκαζ ημ RADLING, πμο ζδιαίκεζ «οθαίκς
ιαγί»· ηάκς έκζηαζδ. Ώθθά λένς επίζδξ πςξ δ έθθεζρδ ειπζζημζφκδξ ζηζξ
θέλεζξ είκαζ ηαηαζηνεπηζηή. Ράκς ιζα ζεζνά απυ «ημζκέξ» θέλεζξ ημο
Ξηναιπθ εηηυξ απυ ημ ETESIAN, υπςξ ημ XYSTI, ζδιακηζηυ βζαηί ανπίγεζ
ιε Ρ ηαζ δεκ οπάνπμοκ πμθθά ηέημζα, ηαζ ημ JINN, έκα οπενθοζζηυ μκ ζηδ
ιμοζμοθιακζηή ιοεμθμβία, ημ μπμίμ εα έπνεπε κα βκςνίγς βζαηί
ελεθίζζεηαζ απυ ημ JIN. (Ξακ ηα DJIN, DJINS, DJINNI, DJINNY, JINNI ηαζ
JINNEE, υπςξ ιαεαίκς ανβυηενα).
Βίκαζ λεηάεανμ υηζ δεκ έπς ειπεδχζεζ ηα ιαεήιαηα ημο Έκηθζ ηαζ
ακηζθαιαάκμιαζ πςξ δ βκχζδ πενζζζυηενςκ θέλεςκ ακαπθδνχκεζ πμθθέξ
απυ ηζξ αηέθεζεξ ζε άθθα παζπκίδζα, εζδζηά ζε αοηυ ημ επίπεδμ. Αεκ είιαζ μ
Θπνάζακ, ιε πανζζιαηζηή ικήιδ ηαζ ιε ζζπονή εέθδζδ ζηδ δμοθεζά πάκς
ζημ Ξηναιπθ ηαζ ηδκ υπμζα θαζηανζζιέκδ αίδα, πμο ηάκεζ έκα
δεηαπεκηάπνμκμ παζδί κα απμικδιμκεφεζ θέλεζξ δομ χνεξ ηδ ιένα
αημφβμκηαξ ηθαζζηυ νμη ζημ νάδζμ. Αεκ εθηφμιαζ εη θφζεςξ απυ ηζξ
απφειεκεξ πζεακυηδηεξ ηδξ ιμνθμπμίδζδξ θέλεςκ μφηε είιαζ οπενθοζζηά
πνμζηζζιέκμξ ζημ κα ανίζης θέλεζξ απυ ζεζνέξ βναιιάηςκ. Αεκ έπς
ζδζαίηενμ εκδζαθένμκ βζα ηδκ ζζημνία ηδξ βθχζζαξ ή βζα ηζξ ιαεδιαηζηέξ
δζαηθαδχζεζξ ημο παζπκζδζμφ. ιςξ ακαηαθφπης υηζ πνάβιαηζ ιμο ανέζεζ
δ μνεμθμβζηή πνμζπάεεζα ημο ιοαθμφ πμο απαζηείηαζ βζα κα αθμιμζχζεζ
ηακείξ ηζξ ηενάζηζεξ πμζυηδηεξ πθδνμθμνζχκ πμο πνμηφπημοκ ηοπαία. Ζαζ
υηζ ιμο ανέζεζ πμθφ κα παίγς. Ώβαπχ ηδκ αδνεκαθίκδ ημο ακηαβςκζζιμφ,
αηυιδ ηζ ακ ζηδκ άθθδ άηνδ ημο ηναπεγζμφ ηάεεηαζ ιζα ιζηνμηαιςιέκδ,
δθζηζςιέκδ βοκαίηα. Θμο ανέζεζ δ αίζεδζδ ημο κα ιδ βκςνίγεζξ ηζ εα βίκεζ
ιεηά, ζακ αοηή ημο πνζζημοβεκκζάηζημο πνςζκμφ: ακ ηα επυιεκα βνάιιαηά
ζμο εα ’καζ αοηά πμο ιζα ανιμκζηή ζοβηονία εα παναβάβεζ ημ ZYzzYVA, ή
ακ, υπςξ ζε ιζα απυ ηζξ μκεζνειέκεξ ηζκήζεζξ ημο Θαη Γηνέζπαι, ημ
AVGOLEMONO απμηαθφρεζ ημκ εαοηυ ημο εηηζκχκηαξ απυ έκα ανπζηυ
GOLEM.
Ξημ Ξηναιπθ δ ζοβηίκδζδ ηδξ κίηδξ πενζμνίγεηαζ. Βίκαζ δζακμδηζηυ
παζπκίδζ ζημ ηάης ηάης. Λ Θπνάζακ δεκ πηοπάεζ ηακέκα βνάιια
αάγμκηάξ ημ ζημ ηαιπθυ, μφηε ζανηάγεζ ημ ηεθεοηαίμ ημο εφια. Ώηυιδ ηαζ
ιεηά απυ έκα ηαεμνζζηζηυ παζπκίδζ βζα ημ πνςηάεθδια, μζ δζαβςκζγυιεκμζ
πνμκμηνζαμφκ πάκς απυ ημ ηαιπθυ ακαθφμκηαξ ηζξ ηζκήζεζξ, θεξ ηαζ δ
άζηδζδ είκαζ ζδιακηζηυηενδ ημο απμηεθέζιαημξ. Ώθθά ιδ βεθζέζηε: υθμζ
ιζζμφκ ηδκ ήηηα. Λ Θπνάζακ ημ λεπενκάεζ αοηυ ηάκμκηαξ ηα πάκηα βζα κα
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δζαζθαθίγεζ ηδ κίηδ. Κένεζ πςξ έπεζ δμοθέρεζ ανηεηά ζηθδνά βζα κ’
ακαπηφλεζ ηα ενβαθεία εηείκα πμο εα ημο επζηνέρμοκ κα ηενδίγεζ· επζπθέμκ,
δεκ κμζάγεηαζ βζ’ αοηυ. Ώπθχξ ζοιααίκεζ, βζαηί μζ ηζκήζεζξ ημο είκαζ
δζαζζεδηζηέξ, ζπεδυκ αοηυιαηεξ. Λ Θπνάζακ ιμο είπε πεζ, ζδηχκμκηαξ
ημοξ χιμοξ ημο, βζα έκακ αβχκα πμο ηένδζζε οπμθμβίγμκηαξ ηζξ
πζεακυηδηεξ κα πάνεζ ημ Ι ηαεχξ ημ παζπκίδζ ηεθείςκε. Βίπε ηα AAGIINS
ηαζ είδε πςξ ακ ιπμνμφζε κα παίλεζ έκα Ε ηαζ κα ηνααήλεζ ημ Ι, εα ηένδζγε.
«άνεοα ημ ηεθεοηαίμ Ι βζα κα ηάκς ημ ANGINAS, θέεζ. «Ήηακ 12 πνμξ
1».
Δ πνυηθδζδ ημο κα παίγεζξ έκαξ πνμξ έκακ δεκ θαίκεηαζ κα εηθφεζ
εκδμνθίκδ ζημκ Θπνάζακ. Γζα ιέκα είκαζ ζπεηζηυ ιε ηδ κεονζηή εκένβεζα, δ
ζοβηίκδζδ ημο ακενχπμο ηςκ ζπδθαίςκ πμο ζημηχκεζ ημ εδνίμ ηαζ ημ
ηνχεζ βζα αναδζκυ. ιςξ ακ εέθς κα έπς ηδκ ειπεζνία αοημφ ημο
αζζεήιαημξ ζοπκυηενα –ακ εέθς κα ηενδίγς, κα έπς ορδθή ααειμθμβία
ηαηάηαλδξ, κα είιαζ ελπέν– ηάηζ πνέπεζ κ’ αθθάλεζ. Μνέπεζ κ’ αημφζς ημκ
Έκηθζ – υηζ δ κίηδ είκαζ δεοηενεφμοζα ηαζ πίζς απυ ηδ δδιζμονβία ηάεε
ηίκδζδξ. Ώθθά αηυιδ πνέπεζ κ’ ακηζβνάρς ημκ Θπνάζακ. Θε ηδ βειάηδ
ηαηάπθδλδ θνάζδ ημο, «πμζμξ δε εα ’αθεπε αοηήκ ηδκ ηίκδζδ;» μ Θπνάζακ
δίκεζ έκα ζαθέξ ιάεδια: βζα κα ηενδίγεζξ, πνεζάγεζαζ ηδκ ζηακυηδηα κα
ηενδίγεζξ. Θα πνέπεζ κ’ ακαπηφλεζξ ηδ ζηέρδ ζμο ζε ζδιείμ χζηε κα
δφκαζαζ κα δεζξ ηζξ ηζκήζεζξ ηαζ κα αλζμθμβήζεζξ ηζξ επζθμβέξ ζμο ζημ
ηαιπθυ.
Γζα ηδκ χνα, αοηυ πμο ιπμνχ κα ηάκς είκαζ κα παίλς ιέζα ζημ
δζαεέζζιμ πνυκμ ηςκ είημζζ πέκηε θεπηχκ. Λζ πζεακυηδηεξ, ακ ηαζ δ
ζδιαζία ημοξ ιμο έπεζ ελδβδεεί, παναιέκμοκ ιοζηήνζμ. Δ ηαηαβναθή ηςκ
βναιιάηςκ επαηνζαχξ ηαζ ζηυπζια είκαζ ιαηνζά απυ ιέκα. Ώναζά ηαζ πμφ
ηαηαβνάθς ηα βνάιιαηά ιμο βζα ιεθθμκηζηή ακαζηυπδζδ. πςξ ηαζ ιε
ηζξ θέλεζξ, κζχες πκζβιέκμξ απυ ηδ δζαδζηαζία ημο παζπκζδζμφ. ζμ αθέπς
ημοξ επαββεθιαηίεξ κα παίγμοκ, ηυζμ πζμ πενίπθμημ ιμο θαίκεηαζ ημ
παζπκίδζ.
Οδκ επυιεκδ ιένα ιεηά ηδ ζογήηδζή ιαξ, μ Θπνάζακ ηενδίγεζ
υθμοξ ημοξ αβχκεξ ημο ηαζ ηάκεζ ημ 24-4. Βίκαζ ηέζζενα παζπκίδζα ιπνμζηά
απυ ημκ πθδζζέζηενμ ακηίπαθμ, ιε ιυθζξ ηνεζξ αβχκεξ κα οπμθείπμκηαζ. Λ
Θπνάζακ είκαζ αβηαθζά ιε ημ πνχημ ημο εεκζηυ πνςηάεθδια.
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«Ημζπυκ, εδχ είκαζ ημ ηαιπθυ πμο ηενδίγεζ», θέεζ μ Ογζι Γηίανζ.
«Ζάπςξ αανεηυ. Ώθθά εα ημ πάνεζ». Ξημ ηαιπθυ είκαζ ηα DYNEL, DELFT,
ELUATES, JUBA, KELPY ηαζ ANORETIC. θα ηαζκμφνζα βζα ιέκα.
«Βίκαζ ηάπςξ αανεηυ», παναδέπεηαζ μ Θπνάζακ.
Ζαηαθηάκεζ μ Θάνθμκ. « “Ώκήηεζ ζημ Ξζηάβμ”, αοηυξ πνέπεζ κα
είκαζ μ ηίηθμξ», θέεζ ακηί ζοβπανδηδνίςκ.
«Οχνα», θέεζ μ πνςηαεθδηήξ.
θμζ πεζνμκμιμφκ ηαζ βεθμφκ. Ξπεδυκ ηακείξ δεκ θεμκεί ηδ κίηδ
ημο Θπνάζακ. Ομ πεθχνζμ ηαθέκημ ημο, ηα πνυκζα πμο δμφθερε ζηθδνά, ημ
αιείςημ αεθδηζηυ ημο πκεφια – υθα αοηά εηηζιμφκηαζ απυ υθμοξ. Ζαζ μ
ζοιπαεήξ παναηηήναξ ημο ηάκεζ εφημθμ ημ κα ημκ εηηζιάξ. Λ Θπνάζακ
δεκ είκαζ αηνζαχξ εοπάνζζημξ, αθθά ζίβμονα δεκ είκαζ δοζάνεζημξ. Ξη’
αθήεεζα, ίζςξ είκαζ δ ελαίνεζδ ζημκ ηακυκα πμο δζαηφπςζε μ Ογμκ
Λοίθζαιξ, οπεναζπζγυιεκμξ ιενζηχξ, ζηέθημιαζ, ημοξ ρδθμθυνμοξ ημο.
«Ώκ λφζεζξ ηδκ επζθάκεζα ηάπμζμο πνςηαεθδηή ζε μπμζμδήπμηε άεθδια,»,
είπε μ Ογμκ, «ζοκήεςξ εα ανεζξ έκακ ιμκμιακή απνμζάνιμζημ πμο είκαζ
εθθεζιιαηζηυξ ζε πμθθέξ πθεονέξ ηδξ γςήξ ημο επεζδή αθζενχκεζ μηηχ χνεξ
ηδ ιένα ζ’ αοηυ». Λ Θπνάζακ δεκ είκαζ μ ιυκμξ ςναίμξ ηφπμξ ιε ιζα
ζηαεενή δμοθεζά ηαζ θμβζηή ζοκαίζεδζδ ηδξ πναβιαηζηυηδηαξ ακάιεζα
ζηδκ εθίη ηςκ παζηηχκ, αθθά είκαζ ιαηνάκ μ ηαθφηενμξ ηςκ ςναίςκ.
«Λκεζνεφηδηα υηζ εα ηενδίζεζ ημ ημονκμοά», θέεζ μ Νίηζζ Ηακη.
«Βίκαζ ηνμιενυ».
«Θπνάαμ ιζηνέ», ακαθςκεί μ Γ.Β. Ογυεθ. «Αεκ εα ιπμνμφζε κα
ζοιαεί ζε πζμ ηαηάθθδθμ άκενςπμ».
Λ Θπνάζακ ηενδίγεζ δφμ απυ ημοξ ηνεζξ δίπςξ κυδια αβχκεξ ημ
επυιεκμ πνςί (διένα πέιπηδ: ΛΕ ΗΒΚΒΕΞ ΞΛΠ ΒΙΏΙΟΕΛΙ ΟΣΙ ΑΕΖΣΙ
ΘΛΠ), ηαζ ηενιαηίγεζ ιε επίδμζδ 26-5. Ξημ ημονκμοά έπεζ ιέζμ υνμ πυκηςκ
ακά αβχκα 433, μζ ακηίπαθμί ημο έπμοκ 358 ηαζ ιε νεηυν ζ’ έκα παζπκίδζ
590. (Γζα ζφβηνζζδ, εβχ έπς 360 πυκημοξ ακά παζπκίδζ, έκα ζηναιπθ
θζβυηενμ, μζ ακηίπαθμί ιμο έπμοκ 354, ηαζ νεηυν παζπκζδζμφ 490). Δ
ααειμθμβία ημο Θπνάζακ εα ακαννζπδεεί ζημ ηνεθυ 2109, ημ ηαθφηενμ ζημ
παζπκίδζ ηαηά πμθφ, πμο είκαζ πζμ εκηοπςζζαηυ ακ θδθεεί οπυρδ δ
μοζζχδδξ οπμπχνδζδ ηδξ ααειμθμβίαξ ημο ηαηάηαλδξ ηα ηεθεοηαία
πνυκζα. ηακ μ Ογμκ Λοίθζαιξ πνμζθςκεί ημκ κέμ πνςηαεθδηή, θέεζ,
«Ξίβμονα αοηυ ακαιεκυηακ εδχ ηαζ πμθφ ηαζνυ».
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Ξημ πίζς ιένμξ ηδξ αίεμοζαξ, μ Θαη Γηνέζπαι ηάεεηαζ ζημ
πάηςια ιε ημοξ ζηναηζςηζημφξ ημο ζάημοξ ηαζ δομ ιπμοηάθζα Άθνζκ 1,
πνμζπμζμφιεκμξ πςξ δίκεζ ζοκέκηεολδ. «Ξαξ εοπανζζηχ πμο ιμο δχζαηε
ηδκ εοηαζνία κα ένες εδχ ηαζ κα πενάζς ηδ ιεβαθφηενδ ζηαημαδμιάδα
πμο πέναζα πμηέ ζημ Ξηναιπθ», θέεζ.
Λ Θαη, μ Θάνθμκ ηζ εβχ, ηενιαηίγμοιε υθμζ ιε επίδμζδ 15-16. Λ
Θάνθμκ ημ απμδίδεζ ζε ιζα βοκαίηα ημο πχνμο ημο Ξηναιπθ, ιε ηδκ μπμία
είπε λειοαθζζηεί. «Ώκ είζαζ μ Ξαιρχκ ηαζ ζμο ηυρμοκ ηα ιαθθζά,
ηνεθαίκεζαζ», θέεζ. «Ομ ιυκμ πνάια πμο ιπμνεί κα ιε ηνεθάκεζ, είκαζ ημ
ιμοκί». Ώθθά μ Ξαιρχκ ηαηαηνίκεζ ηαζ ημκ εαοηυ ημο. «Οα έηακα εάθαζζα
υηακ ήιμοκ 9-4. Ιυιζγα πςξ μ ακηίπαθυξ ιμο είπε έλζ βνάιιαηα πάκς ημο,
υιςξ είπε επηά ηαζ ηεθείςζε ιε ημ ζηναιπθ REInVITE ζε έκα V. Ράκεζξ έκα
ηνέκμ ηαζ αθθάγεζ δ γςή ζμο. REINVITE2. Γαιχημ. Κακαπνμζηαθέζηε ιε
ζημ Ξζηάβμ». Λ Θάνθμκ οπμθυβζγε κα ηενδίζεζ ιενζηέξ πζθζάδεξ δμθάνζα.
«Μνέπεζ κα ανς δμοθεζά ηδκ άθθδ αδμιάδα», θέεζ. «Οδκ άθθδ αδμιάδα».
Θε έκα κεονζηυ παιυβεθμ ζημ πνυζςπυ ημο, έκαξ ηαηαηυηηζκμξ
Θπνάζακ πδδάεζ ζημ αάενμ ιέζα ζηζξ επεοθδιίεξ ηςκ ζοιπαζηηχκ ημο ηαζ
παναθαιαάκεζ ηδ θςημβναθζηά επελενβαζιέκδ βζβακηζαία επζηαβή,
οπμβεβναιιέκδ απυ ημκ Άθθνεκη Θπαηξ. «Αεκ λένς ηζ κα πς. Αεκ ιπμνχ
κα πενζβνάρς ηζ ζδιαίκεζ βζα ιέκα», θέεζ μ Θπνάζακ ζημ πθήεμξ ηςκ
παζηηχκ ιε ημκ αιήπακμ ηνυπμ ημο ζε ζηοθ «ς, ζαπθαιάνεξ». «Βίκαζ ζη’
αθήεεζα ηάηζ ζδιακηζηυ. Αεκ λένς ηζ άθθμ κα πς».
«Άθθδ ιζα ζοκανπαζηζηή πνμζςπζηυηδηα», ζανηάγεζ μ Θαη
Γηνέζπαι, «ηενδίγεζ ημ εεκζηυ πνςηάεθδια Ξηναιπθ».
Ίζςξ υπζ ζοκανπαζηζηή, αθθά βζα ιζα ζηζβιή ααεοζηυπαζηδ.
ΐθέπς ημκ Θπνάζακ κα ιζθά ζ’ έκακ νεπυνηεν ηδξ ηδθευναζδξ. «Μάκηα
οπάνπεζ ηάηζ παναπάκς κα ιάεεζξ ζ’ αοηυ ημ παζπκίδζ», θέεζ. «Μάκηα ηάηζ
παναπάκς. Θυκμ κα ’παιε θίβμ πνυκμ αηυιδ βζα κα θφζμοιε ηζξ
ιζηνμδζαθμνέξ ιαξ».
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Απνζπκθνξεηηθφ ζπξέη γηα ηε κχηε κε εζηζηηθέο ηδηφηεηεο.
Ξαλαπξνζθαιψ
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7. Άθθνεκη

Έ

νπεηαζ ηαζνυξ ζε ηάεε ιμκμιακία πμο πνέπεζ κα ιάεεζξ
πενζζζυηενα. Αεκ έπεζ ιεβάθδ δζαθμνά ακ ημ ακηζηείιεκμ ηδξ
ιμκμιακίαξ είκαζ πνυζςπμ, ζπμν αοημηίκδημ, πμδμζθαζνζηή
μιάδα ή επζηναπέγζμ παζπκίδζ. Ώπθχξ πνέπεζ. Ιζχεεζξ ηδκ ακάβηδ κα δεζξ
ημκ ζοννζηκμφιεκμ ηυζιμ υπμο απμννμθάζαζ ςξ πθήνςξ ιμνθμπμζδιέκμ
ζφκμθμ. Μνζκ νζπηχ ααεζά ζηδκ άαοζζμ πμο ιμζάγεζ κα είκαζ ημ Ξηναιπθ,
θδζηεφμκηαξ ηζξ κφπηεξ ιμο, ηα Ξααααημηφνζαηα ηαζ ηζξ ζηέρεζξ ιμο βζα
ηειπεθζά –έπς ανπίζεζ κα μκεζνεφμιαζ ζπεηζηά ιε ημ παζπκίδζ– πνέπεζ κα
ηαηαθάας απυ πμφ ήνεε ηαζ πχξ έβζκε έκαξ εεζιυξ πμο δεκ ιμζάγεζ ιε
ηακέκακ άθθμκ ζηδ δζαημζίςκ πνυκςκ ζζημνία ηδξ αιενζηάκζηδξ
αζμιδπακίαξ παζπκζδζχκ. Γζα κα ημ ηάκς αοηυ, πνέπεζ κ’ απακηήζς ζε ιζα
ενχηδζδ: πμζμξ ήηακ μ Άθθνεκη Θπαηξ;
Δ Εζημνία θέεζ υηζ μ Θπαηξ ήηακ μ ανπζηέηημκαξ πμο επζκυδζε ημ
Ξηναιπθ ζακ έκα δζυθμο έλοπκμ ζπέδζμ βζα κα πθμοηίζεζ, ζηδ δζάνηεζα ηδξ
μζημκμιζηήξ ηνίζδξ ημο ιεζμπμθέιμο. Αεκ λένς πυζμ ςναζμπμζδιέκμξ είκαζ μ
ιφεμξ, ςζηυζμ πνεζάγμιαζ πενζζζυηενα απυ ιενζηά απθά βεβμκυηα. Θέθς κα
ιάες ακ μ Θπαηξ δζαζζεάκεδηε υηζ επζκμμφζε ημ πζμ ζμθζζηζηέ επζηναπέγζμ
παζπκίδζ ηδξ επμπήξ ιαξ, έκακ άλζμ ζφκηνμθμ πθάζ ζημ ζηάηζ ηαζ ζημ ηάαθζ ηα
μπμία έπμοκ ζζημνία αζχκςκ. Θέθς κα ιάες ακ ζοιαμοθεουηακ θελζηά, ακ
εαφιαγε ηα βεςιεηνζηά ζπήιαηα ηςκ βναιιάηςκ ζε πανάεεζδ, ακ αβαπμφζε
ηζξ θέλεζξ.
Θέθς κα ιάες, ιε θίβα θυβζα, ακ ήηακ έκαξ απυ ειάξ.
Ομ δζχνμθμ απμζηζαηυ άζπνμ ζπίηζ ηδξ μδμφ Ζμθκη Ξπνζκβη ζημ
αβνμηζηυ πςνζμοδάηζ Ξηάκθμνκηαζθ ηδξ Ιέαξ Πυνηδξ, ιε 3.000 ηαημίημοξ,
θίβμ έπεζ αθθάλεζ απυ ηυηε πμο μ Άθθνεκη Θπαηξ ημ αβυναζε, ημ 1954, ιε
ηα πνήιαηα απυ ηα δζηαζχιαηα βζα ηδκ εκ ιία κοηηί ζφθθδρδ ημο
παζπκζδζμφ. Ζζηνζκζζιέκδ ειπνζιέ ηαπεηζανία, κημοθάπζα ημογίκαξ πμο
ηνίγμοκ, ζημφνα θαιπμβοάθζα – υθα θαίκμκηαζ ακέββζπηα απυ ηυηε πμο μ
Θπαηξ αβυναζε ημ παθζυ ζπίηζ. Ρηζζιέκμ ημ 1811 απυ ημκ πνμ-πνμπάππμ
ημο, ήηακ έκα ελμπζηυ βζα ημ ηαθμηαίνζ ηαζ ηα Ξααααημηφνζαηα, εκχ βζα
δεηαεηίεξ δεκ ακήηε ζηδκ μζημβέκεζά ημο· μ Θπαηξ ηαζ δ βοκαίηα ημο, δ
Ιίκα, είπακ αμθεοηεί ζημ Ογάηζμκ Ράζηξ, ιζα ιεζμαζηζηή βεζημκζά ζηδ
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ζοκμζηία Ζμοίκξ ηδξ Ιέαξ Πυνηδξ. Βίπακ γήζεζ εηεί βζα είημζζ πνυκζα, ημ
ζηαεενυ ηαζ πθμφζζμ εζζυδδιά ημοξ απυ ημ Ξηναιπθ δεκ ε’ άθθαγε ηδ γςή
ημο ήζοπμο ηαζ ιεηνδιέκμο γεφβμοξ. Ώκ οπήνπε ηάπμζα οπεναμθή ζηδ γςή
ηςκ Θπαηξ, αοηή ήηακ ημ βηαγυκ ηδξ ακδθμνζηήξ μδμφ Ξέθεσ Ρζθ, ηα
πανάεονα πμο έιπαγακ ηαζ δ ιεθέηδ ζημ ηζυζηζ.
Θεηά ημ εάκαημ ημο Άθθνεκη, ζανάκηα πνυκζα ανβυηενα, μ
ακζρζυξ ημο μ Νυιπενη Θπαηξ, έκαξ ζοβηναηδιέκμξ δζηδβυνμξ, ιε ιαθθζά
ζημ πνχια ηδξ άιιμο ηαζ ιάηζα ημοημοαάβζαξ, πμο αμδεμφζε ημκ
δθζηζςιέκμ Θπαηξ ζηζξ οπμεέζεζξ ημο, αβυναζε ημ ζπίηζ ζημ Ξηάκθμνκηαζθ.
Θαγί ι’ αοηυ πήνε ηζ έκα ιένμξ ηδξ επίπθςζδξ ημο εείμο ημο ηαεχξ ηαζ
ηάπμζα πνμζςπζηά ημο ακηζηείιεκα. Ώκάιεζά ημοξ είκαζ ηαζ αοηά πμο
μκμιάγς «Ώνπεία ημο Ξηναιπθ». Δ επίζηερδ ζηα Ώνπεία, ιζα θαιπνή ιένα
ζηζξ ανπέξ ημο ηαθμηαζνζμφ, βίκεηαζ ημ πνμζςπζηυ ιμο παηγ 1: δ Θέηηα, ημ
Ημφανμ ηαζ ημ Ζμοπενζηάμοκ2, υθα ζε έκα. Φακηάγμιαζ ημκ ηυπμ ςξ ζενυ,
ημνκζγανζζιέκα ηαιπθυ κα δζαημζιμφκ ημοξ ημίπμοξ, παθζά πθαηίδζα
βναιιάηςκ ζε πνμεήηεξ οπυ ημ θςξ πνμαμθέςκ, ζακ αζβοπηζαηέξ
ανπαζυηδηεξ, ημ πνςηυηοπμ ηςκ ηακυκςκ ημο παζπκζδζμφ ηάης απυ έκα
ηγάιζ, υπςξ δ Αζαηήνολδ ηδξ Ώκελανηδζίαξ.
Λ Θπμιπ Θπαηξ υιςξ δεκ ιμο δείπκεζ αλζμικδιυκεοηα ζημζπεία.
Ώηυιδ ηαζ ιζα πμφθηα έββναθα πμο ημνκζγάνζζε δ ΒΛΞ βζα ιζα πνυζθαηδ
βζμνηή –ιζα απμννζπηζηή επζζημθή ημο Θίθημκ Θπνάκηθεσ, έκαξ
θμβανζαζιυξ 40 δμθανίςκ απυ ηδ ΐζμιδπακία Αζαημζιδηζηχκ ημο Ιηυαεν
(«Αζαημζιδηζηά Μμο Κεπςνίγμοκ») βζα ηδκ ημπή εηαηυ ζεη λφθζκςκ
βναιιάηςκ, ημ θφθθμ ζημν απυ έκα παζπκίδζ ημο 1956 υπμο δ Ιίκα πήνε
284 πυκημοξ παίγμκηαξ ημ QUIXOTIC ζε εέζδ επί εκκζά– παναιέκμοκ
ηοθζβιέκα ζε ηαθέ πανηί ηαζ ζθναβζζιέκα ιε ηαζκία. Λ Θπμιπ δεκ παίγεζ
Ξηναιπθ πμθφ ζοπκά. Γζ’ αοηυκ, υπςξ θαίκεηαζ, ημ παζπκίδζ δεκ είκαζ
ηίπμηα παναπάκς απυ ηάηζ πμο ηζκεί ηδκ πενζένβεζα ζηδκ μζημβέκεζά ημο.
Λ Θπμιπ αβάγεζ έλς ηνία ημοηζά ιε πεζνμηεπκήιαηα. «Ώοηυ είκαζ
ημ οθζηυ», ιμο θέεζ. Ομ έκα πενζέπεζ ηα ημνκζγανζζιέκα ημιιάηζα, ημ άθθμ
πνςηυηοπα ηαιπθυ, βνάιιαηα ηαζ ηοακμηοπίεξ, ημ ηνίημ ηα πνμζςπζηά
πανηζά ημο Άθθνεκη. Μνμεδνζηή αζαθζμεήηδ δεκ είκαζ, αθθά βζα ιέκα δ
ακαηάθορδ αοηή είκαζ ηάηζ παναπάκς απυ ζζημνζηή ένεοκα. Βίκαζ ζακ κα
ιε αθήκμοκ κ’ αββίλς ηα πνχηα ζπέδζα ημο Έκηζζμκ βζα ημκ δθεηηνζηυ
1
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Σαμίδη κσακεζαλνχ γηα πξνζθχλεκα ζηε Μέθθα.
Κσκφπνιε- κνπζείν ηνπ κπέηδκπνι ζηελ πνιηηεία ηεο Ν. Τφξθεο.
117

θαιπηήνα ή ηα ζηίηζα ημο Φνακη Ηυζκη Νάζη βζα ημ Ξπίηζ ημο
Ζαηαννάηηδ1. Έηζζ, υηακ αθέπς ηα ηζαχηζα ζημζααβιέκα ζ’ έκακ ιπμοθέ,
είκαζ ηάπςξ θοπδνυ: μ Άθθνεκη Θπαηξ δδιζμφνβδζε έκα δζαπνμκζηυ
ημιιάηζ ηδξ αιενζηάκζηδξ θασηήξ ημοθημφναξ ηζ εδχ αοηυ οπμαζαάγεηαζ ζε
θίβα ημοηζά ιέζα ζ’ έκα βεναζιέκμ ζπίηζ ζηδκ ελμπή.
Ώθθά θαίκεηαζ κα ηαζνζάγεζ ηζυθαξ. Λ Θπμιπ πενζβνάθεζ ημκ εείμ
ημο ςξ ηαπεζκυ ηαζ ιεηνζυθνμκα, ςξ έκακ αδφκαημ ηγέκηθειακ, υπζ πάκς
απυ 1.70, πμο ήηακ πενήθακμξ βζα ηδκ επζκυδζή ημο υιςξ πμηέ δεκ
ηαοπζυηακ, έκακ ζοκδεζζιέκμ ηφπμ πμο έπεζε πάκς ζε ηάηζ ημ μπμίμ
ηαηέθδλε κα δζαζηεδάγεζ εηαημιιφνζα ζοκακενχπμοξ ημο. Λ ίδζμξ μ
Άθθνεκη πμηέ δεκ ηνέιαζε ηακέκα ηάδνμ ζημκ ημίπμ βζα ημ Ξηναιπθ ηαζ
ιζθμφζε βζα αοηυ ιυκμ υηακ ημκ νςημφζακ. ηακ ημ παζπκίδζ πνμζέθηοζε
πθήεδ μπαδχκ ηαζ μζ πζζημί άνπζζακ κα απμδμιμφκ ηδ βθχζζα βζα κα ημ
παίλμοκ ηαθφηενα, μ Άθθνεκη πενζζζυηενμ απ’ υθα, ζάζηζζε. «Μμηέ δεκ ημ
μναιαηίζηδηε», ιμο θέεζ μ Θπμιπ. «Μίζηεοε υηζ επζκμμφζε έκα παζπκίδζ πμο
εα παζγυηακ ζε ηναπέγζα ιε πνάζζκδ ηζυπα, υπςξ ημ ιπνζηγ ή ηάηζ ηέημζμ.
Αεκ ζηέθηδηε πμηέ ημ εέια ηδξ απμικδιυκεοζδξ ηαηαθυβςκ θέλεςκ».
Λ Άθθνεκη Θμζέν Θπαηξ βεκκήεδηε ημ 1899 ζημ Μαμοθηίπζζ, ηδξ
Ιέαξ Πυνηδξ, ηζ ήηακ ημ κευηενμ απυ ηα πέκηε αβυνζα ημο Άθζζμκ Θπαηξ,
εκυξ δζαηεηνζιέκμο δζηδβυνμο ηδξ πενζμπήξ, ηαζ ηδξ Ώνί Θμζέν. Θεηά ηδκ
απμθμίηδζή ημο απυ ημ πακεπζζηήιζμ ηδξ Μεκζζθαάκζα, ημ 1924, ιε πηοπίμ
ανπζηεηημκζηήξ, μ Άθθνεκη έπζαζε δμοθεζά ζε ιζα κεμτμνηέγζηδ εηαζνεία,
ηδκ θκηεκ Θαηθάθθζκ ηαζ Ξία, ηαζ ιυθζξ πακηνεφηδηε αβυναζε έκα
δζαιένζζια ζημ Άπεν Εζη Ξάζκη ιαγί ιε ηδ ζφγοβυ ημο, Ιίκα. Βνβάζηδηε ζε
μζημδμιέξ ζηζξ ημιδηείεξ ημο Λοεζηζέζηεν ηαζ Φέζνθζθκη ηαζ ζηδ ζηέβαζδ
ιζαξ Ηέζπδξ Ώννέκςκ ζηδ Θάκηζζμκ Ξημοέαν. Ομ 1931, ηαεχξ δ ηνίζδ ημο
ιεζμπμθέιμο ιεβάθςκε, δ εηαζνεία πενζέημρε ηαηά 20% ημοξ ιζζεμφξ ηαζ
ιεηά απέθοζε ηάπμζμοξ ενβαγυιεκμοξ. Λ Θπαηξ ήηακ ακάιεζά ημοξ.
Ήηακ ηνζάκηα δφμ εηχκ.
Λ Θπαηξ δμηίιαζε ηζξ εναζζηεπκζηέξ ημο εκαζπμθήζεζξ ιε ηδ
βναθή, ηδ γςβναθζηή ηαζ ηδκ εζημκμβνάθδζδ. Έθηζαλε ιζα κημογίκα
εζηυκςκ ηδξ Ιέαξ Πυνηδξ ιε ζκδζηή ιεθάκδ, ζε ζαβνέ ανπζηεηημκζηά πανηζά
ηα μπμία πέναζε απυ ιζα ιδπακή βζα ηοακμηοπίεξ. Λ Θπαηξ ηζξ μκυιαζε
1

Πξφθεηηαη γηα εμνρηθή νηθία-αξηζηνχξγεκα αξρηηεθηνληθήο ζε θαηαξξάθηε ηεο
Πελζπιβάληα πνπ ρηίζηεθε ην 1936-37 απφ ηνλ γλσζηφ αξρηηέθηνλα Φξάλθ Λφηλη Ράηη.
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«βηνααμφνεξ ΐακηάζη», επεζδή έααθε ηαθέ ηυκμοξ 1. Έθηζαλε 150 ηαζ
πμφθδζε θίβεξ πνμξ 3 δμθάνζα ημ ημιιάηζ. (Έκαξ μδμκηίαηνμξ ηδξ πενζμπήξ
δχνζζε ηνεζξ ζημ Θδηνμπμθζηζηυ Θμοζείμ Οέπκδξ, ημ μπμίμ αβυναζε άθθεξ
ηνεζξ. πμο οπάνπμοκ αηυιδ ζηδ ιυκζιδ ζοθθμβή ημο ιμοζείμο). Λ Θπαηξ
γςβνάθζγε ιε κενμιπμβζέξ. Έβναθε δμηίιζα ηαζ εεαηνζηά ένβα πμο
ζοκακημφζακ ηδκ απυννζρδ. Οίπμηα δεκ απέθενε ανηεηυ εζζυδδια. Ώηυιδ
ηζ υηακ ηαηέθδλε ακαθοηήξ ζηαηζζηζηήξ ζ’ έκα βναθείμ μιμζπμκδζαηήξ
πνυκμζαξ, είπε άπθεημ πνυκμ αθθά υπζ ηαζ ανηεηά θεθηά.
Μαζπκίδζα, ζηέθηδηε. Λ ηυζιμξ πνεζάγεηαζ πενζζπαζιυ ηζξ
δφζημθεξ ιένεξ. Θεθέηδζε ηνεζξ ηφπμοξ παζπκζδζχκ: παζπκίδζα ιε
«ακενχπμοξ ζημ ηαιπθυ», ανζειμπαζπκίδζα ιε ηνάπμοθα ή γάνζα ηαζ
παζπκίδζα βναιιάηςκ. «Βίκαζ υθα ιε ανπαία ηαηαβςβή» έβναρε μ Θπαηξ
ζηδκ ηνζζέθζδδ «Θεθέηδ Μαζπκζδζχκ», δ μπμία ζοκέπζγε, «δ απανπή ηςκ
επζηναπέγζςκ παζπκζδζχκ είκαζ άβκςζηδ, αθθά ζηδκ Εκδία ημκ 7 μ αζχκα π.Ρ.
ανίζημοιε ημ ζηάηζ ελεθζβιέκμ. Οα απθμφζηενα ανζειμπαζπκίδζα παίγμκηαζ
ιε γάνζα, ηαζ δζάθμνεξ ιμνθέξ ημοξ έπμοκ ανεεεί ζηα ηαηάθμζπα ηςκ
παθαζυηενςκ πμθζηζζιέκςκ ακενχπςκ. Δ ηνάπμοθα, πμο ζοκδοάγεζ
ζφιαμθα ηαζ ανζειμφξ, θένεζ ιεζαζςκζηή υρδ αηυιδ ηαζ ζήιενα. Μαζπκίδζα
ημο αθθααήημο ήηακ βκςζηά ζημοξ Έθθδκεξ ηαζ ημοξ Νςιαίμοξ».
Ομ ζηάηζ είκαζ παζπκίδζ ηαεανήξ ζηακυηδηαξ. Ομ ηάαθζ ζοκδοάγεζ
ζηακυηδηα ηαζ ηφπδ, πανέπμκηαξ «πμθφ πενζζζυηενμ ζηακμπμζδηζηή ηαζ
δζανημφζα δζαζηέδαζδ». Ομ ιπνζηγ ζάνςκε ζηδ πχνα αθθά ήηακ πμθφ
πενίπθμημ βζα ηζξ ιάγεξ. Λ Θπαηξ ζδιείςκε υηζ αοηά ηα ηνία παζπκίδζα
ήηακ ηα δφμ πνχηα ημο ιαεήιαηα: δ ηίκδζδ ημιιαηζχκ ζ’ έκα ηαιπθυ ηαζ
μζ ανζειμί. «Βίκαζ πενίενβμ», έβναρε, «πςξ εκχ μζ δφμ απυ ηζξ ηνεζξ
εεςνδηζηέξ αάζεζξ ηςκ επζηναπέγζςκ παζπκζδζχκ πανήβαβακ ηυζμ
εκδζαθένμκηα πνάβιαηα, δ ηνίηδ δεκ πανήβαβε ηίπμηα ηαθφηενμ απυ ηα
Ώκαβνάιιαηα». πζ υηζ οπήνπε ηάηζ ηαηυ ιε ηα Ώκαβνάιιαηα. Λ Θπαηξ
έπαζγε ιε ημοξ αδενθμφξ ημο αοηυ ημ παζπκίδζ. ιςξ δεκ ήηακ δδιμθζθέξ
υπςξ ημ ιπνζηγ ή ημ ζηάηζ. Ρνεζαγυηακ πμθθέξ αεθηζχζεζξ.
Ξηδκ εηπαζδεοηζηή επίζηερδ ημο Ξηάκθμνκηαζθ, μ Θπμιπ Θπαηξ
ηαηεαάγεζ απυ ηα νάθζα ηα «Ένβα ημο Έκηβηαν Άθακ Μυε» ζε ιζα έηδμζδ
ημο 1904. Δ πνχηδ ζεθίδα ημο δζδβήιαημξ «Ομ πνοζυ έκημιμ», ζηδκ μπμία
μ παναηηήναξ Ηεβηνάκη θφκεζ έκα ηνοπημβνάθδια βζα έκακ ηνοιιέκμ
1

Μηα απφρξσζε ηνπ θαθέ έρεη πάξεη ην φλνκα ηνπ Φιακαλδνχ δσγξάθνπ Vandyke (15991641).
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εδζαονυ, ζοβηνίκμκηαξ ηα ζφιαμθα ιε ηα βνάιιαηα ημο αθθάαδημο, είκαζ
ζδιαδειέκδ ιε ιζα απυδεζλδ ηαηάεεζδξ ηδξ Βεκζηήξ Ονάπεγαξ ημο Ξηίζζκ
ζημ Μάζκ Μθέζκξ ηδξ Ιέαξ Πυνηδξ. «Ξηα ζφβπνμκα αββθζηά», έβναθε μ Μυε,
«ημ βνάιια ιε ηδ ιεβαθφηενδ ζοπκυηδηα είκαζ ημ e. Θεηά δ ζεζνά είκαζ: a o i
d h n r s t u y c f g l m w b k p q x z». (Λ Μυε δεκ έπεζε μφηε ηακ ημκηά). «Ομ
e, αέααζα, οπενζζπφεζ ηυζμ ελχθεαθια χζηε ζπάκζα ανίζηεηαζ πνυηαζδ
μπμζμοδήπμηε ιάηνμοξ ζηδκ μπμία κα ιδκ είκαζ ημ βνάιια ιε ηδ
ζοπκυηενδ επακάθδρδ».
Λ Μυε εκέπκεοζε ζημκ Θπαηξ ημ «εφνδηα».
«Ώοηυ πμο ζοκεπάβεηαζ, είκαζ υηζ ηα παζπκίδζα θέλεςκ εα πνέπεζ κα
παίγμκηαζ υπζ ιε έκακ αηακυκζζημ ζςνυ βναιιάηςκ», έβναρε, «αθθά ιε
έκα ακαθμβζηυ ιείβια υπμο ηα βνάιιαηα εα ειθακίγμκηαζ ιε ηδκ ίδζα
ζοπκυηδηα πμο ειθακίγμκηαζ ζηδ δδιζμονβία ηςκ θέλεςκ».
Ώοηυ εα έθοκε έκα πνυαθδια ζηα Ώκαβνάιιαηα. Θα ’ηακ
εοημθυηενμ κα θηζάπκεζ ηακείξ θέλεζξ, ακ ηα βνάιιαηα ειθακίγμκηακ ζε
ακαθμβία ιε ηδ πνήζδ ημοξ ζηδ βθχζζα. Έκα άθθμ πνυαθδια, έβναθε,
ήηακ υηζ ημ παζπκίδζ ήηακ πμθφ ανβυ. Ώκηί κα ηνααζέηαζ έκα βνάιια ηδ
θμνά, μ Θπαηξ πνυηεζκε κα δίκμκηαζ ζημοξ παίηηεξ ιζα πμφθηα βνάιιαηα,
ηα μπμία εα ηα ακαδζάηαζζακ ζε θέλεζξ, απμννίπημκηαξ ηάπμζα ηαζ
ηνααχκηαξ ηαζκμφνβζα. Ομ απμηέθεζια εα ήηακ έκα παζπκίδζ θέλεςκ ιε
«ζςζηή ηαπφηδηα ηαζ νοειυ, ημ μπμίμ εα ζζμννμπμφζε ιε ημκ ηαθφηενμ
ηνυπμ ακάιεζα ζηδκ ζηακυηδηα ηςκ παζηηχκ ηαζ ηδκ ηφπδ ημο
ηνααήβιαημξ ηςκ βναιιάηςκ».
Ξοκέπζζε: «Αεκ είκαζ παζδζηυ μφηε πενίπθμημ, ηζ έηζζ ιπμνεί κα
παζπεεί ηαζ κα εοπανζζηήζεζ ηα παζδζά αθθά ηαζ ημοξ πζμ ζμαανμφξ
ζπμοδαζηέξ… Δ αθδεζκή αλία ημο παζπκζδζμφ ελανηάηαζ αέααζα απυ ηδκ
ροπαβςβζηή ημο πθεονά, υιςξ ακ μζ παίηηεξ απμηημφκ επζπνυζεεηα
αολδιέκμ θελζθυβζμ, ηαθφηενδ βκχζδ ηδξ δμιήξ ηςκ θέλεςκ ηαζ ηδξ
μνεμβναθίαξ, ηάηζ βζα ημ μπμίμ ηακέκα παζπκίδζ ιε ηνάπμοθα ή
επζηναπέγζμ δεκ ιπμνεί κα οπενδθακεοηεί, ηυηε αοηυ εα ζοκζζηά έκα
ζδζαίηενμ πθεμκέηηδια. Ώοηυ ημ παζπκίδζ είκαζ ημ Lexiko». (εθθδκζηή θέλδ

πμο ζδιαίκεζ «αοηυξ ηςκ θέλεςκ»).
Λ Άθθνεκη Θπαηξ δεκ ήηακ εζδήιςκ ηδξ βθχζζαξ. Μένα απυ ημοξ
πεγμβναθζημφξ ζοθθμβζζιμφξ ημο Μυε, δεκ είπε ηάπμζα δεφηενδ πδβή βζα
κα βκςνίγεζ ηδ ζοπκυηδηα ηδξ πνήζδξ ηςκ βναιιάηςκ ζηδκ αββθζηή
βθχζζα. Λ Θπαηξ δεκ εκδζαθενυηακ ηαζ πμθφ βζα ηζξ θέλεζξ πνζκ
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πνμζπαεήζεζ κα επζκμήζεζ έκα παζπκίδζ θέλεςκ. Ήηακ υιςξ ηαηάθθδθμξ βζ’
αοηυ βζαηί ήηακ ζπμθαζηζηυξ. Ξε πανηί ιζθζιεηνέ ηαζ ιε απθά ηεθαθαία
βνάιιαηα, ηαηέβναθε ηδκ αηνζαή χνα ακαπχνδζδξ ηαζ άθζλδξ ηαεχξ ηαζ
ηδκ απυζηαζδ, ιε αηνίαεζα εκυξ δεηάημο ημο ιζθίμο, ζηζξ εηδνμιέξ ιε ημ
αοημηίκδημ. Βίπε επζκμήζεζ έκα πνμζςπζηυ ζφζηδια ηαλζκυιδζδξ βζα κα
ηαηημπμζεί ηδ ζοθθμβή ημο απυ ηανη-πμζηάθ (αιθζεέαηνα, 3Β4 ˙
ιπαθυκζα, 4Β2˙ Ζάηζηζθξ, 2Β3˙ ηαημζηίεξ αμδεδηζημφ πνμζςπζημφ 3F1˙
ιάκηνεξ γχςκ, 6 C). Ώκ ηαζ δεκ εεςνμφζε ηαευθμο ζμαανή απαζπυθδζδ
κα παίγεζ ηακείξ επζηναπέγζα, μ Θπαηξ είπε ηδκ μνβακςιέκδ ιαεδιαηζηή
ζηέρδ ημο παίηηδ.
Λ Θπαηξ έαβαθε έλς ηα ζφκενβα ημο ανπζηέηημκα ηζ έπζαζε
δμοθεζά. Λζ θάηεθμί ημο είκαζ πμκηνμί, βειάημζ θφθθα ιε είημζζ έλζ βναιιέξ,
ιία βζα ηάεε βνάιια ημο αββθζημφ αθθααήημο, ηαζ ηάεεηεξ βναιιέξ ζε
μιάδεξ ηςκ πέκηε πμο οπμδήθςκακ ηδ ζοπκυηδηα ειθάκζζή ημοξ. Δ
επζηναηέζηενδ άπμρδ είκαζ υηζ μ Θπαηξ οπμθυβζζε ηδ ζηαηζζηζηή ηαηακμιή
ηςκ βναιιάηςκ ιεηνχκηαξ ηδ ζοπκυηδηά ειθάκζζήξ ημοξ ζημ
πνςημζέθζδμ ηςκ New York Times. Ξηδκ πναβιαηζηυηδηα πνδζζιμπμίδζε
ανηεηέξ πδβέξ, ιεηαλφ ηςκ μπμίςκ ημοξ Times, ηδ New York Herald
Tribune ηαζ ηδ Saturday Evening Post.
Ξηζξ 5 Ληηςανίμο 1933, μ Θπαηξ οπμβνάιιζζε ιε πνάζζκμ ηαζ
ηαθέ ιεθάκζ υθεξ ηζξ θέλεζξ εκκέα ή πενζζζμηένςκ βναιιάηςκ ζηδ ζεθίδα
21 ηςκ κεηνμθμβζχκ ηδξ Herald Tribune: ήηακ δ ακαββεθία ημο εακάημο
ημο Βνθ Ζάκημβηακ, εηπνμζχπμο ηδξ ΐνεηακίαξ ζηδ Αζεεκή Λθοιπζαηή
Βπζηνμπή. Ξοιπενζθαιαάκμκηακ ηα landowner, hereditary, succeeded,
assisting, lieutenant, commandant, secondary & viscountcy. Ππήνπακ 125
θέλεζξ ηςκ εκκέα βναιιάηςκ ηαζ μ Θπαηξ ηα ηαηέβναρε ζε ιαηνζέξ ζηήθεξ
ιε απθά ηεθαθαία, ζηδκ ανζζηενή πθεονά ηδξ ζεθίδαξ ηαζ ιεηά οπμθυβζζε
ηδ ζοπκυηδηα ηςκ βναιιάηςκ ημοξ ζε ιζα ζηήθδ δελζά:
A-71, B-5, C-50, D-55, E-157, F-13, G-36, H-18, I-107, J-2, K-4, L33, M-27, N-107, O-98, P-34, Q-2, R-92, S-76, T-97, U-36, V-12, W-10, X-5,
Y-16, Z-1.
Ώφλδζε ημκ ανζειυ ηςκ θέλεςκ ηαζ ακέθοζε ηδ ζοπκυηδηα ηςκ
βναιιάηςκ ζε πμζμζηά. Έθηζαλε ιζα θίζηα πζθίςκ θέλεςκ ηεζζάνςκ ή
πενζζζμηένςκ βναιιάηςκ ηαζ ηαηέβναρε ημ πμζμζηυ ειθάκζζδξ ηςκ
βναιιάηςκ ακά ιήημξ θέλδξ. Ξφβηνζκε ηδ ζοπκυηδηα ηςκ βναιιάηςκ απυ
θέλεζξ δζαθυνςκ ιδηχκ ζε ιζα ζεθίδα ημο θελζημφ ιε ηδ ζοπκυηδηα ηδξ
ειθάκζζήξ ημοξ ζε ιζα ζεθίδα ηδξ Saturday Evening Post, ζε έκα δείβια
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12.082 βναιιάηςκ ηαζ 2.412 θέλεςκ. Ξοκδφαζε δείβιαηα απυ δζαθμνεηζηέξ
πδβέξ· ιζα ιεθέηδ 18.165 βναιιάηςκ πενζείπε 6.083 βνάιιαηα απυ ημοξ

Times.
Ξεθίδεξ ζεθίδςκ λεθηζζιέκμο, ημονεθζαζιέκμο πανηζμφ απυ ηα
Ώνπεία απμηαθφπημοκ ηδ ζδιεζμβναθία εκυξ ζπμθαζηζημφ θμβζζηή.
Φακηάγμιαζ ημκ ιζηνμηαιςιέκμ Άθθνεκη πμο θαίκεηαζ ηυζμ πνάμξ ζηζξ
θςημβναθίεξ, ιε βοαθζά ηαζ αναζά ιαθθζά, ζακ ακέηθναζημξ Ιημκ Ιμηξ 1,
κα ηαιπμονζάγεζ πάκς απυ ιζα εθδιενίδα ή έκα πενζμδζηυ, ζημκ πέιπημ –
δίπςξ αζακζέν– υνμθμ ζημ Ζμοίκξ, κα ιεηνάεζ βνάιιαηα. Αεκ εα είπε
επδνεαζηεί δ επζηοπία ή δ ειπμνζηυηδηα ημο παζπκζδζμφ ακ ηα Β ήηακ δέηα
ή έκηεηα ή δεηαπέκηε. ιςξ δ ηεθεζμιακήξ ζηέρδ ημο Θπαηξ επέιεκε κα ημ
οπμθμβίζεζ. Ομ κα είκαζ ημ παζπκίδζ ζςζηυ, ήηακ μ οπένηαημξ ζηυπμξ ημο.
ΐαζζζιέκμξ ζημοξ οπμθμβζζιμφξ ημο, μ Θπαηξ έηνζκε πςξ ημ
Lexiko εα έπνεπε κα έπεζ εηαηυ βνάιιαηα. Γζα κ’ ανπίζεζ ημ παζπκίδζ, ηάεε
παίηηδξ έπαζνκε έκα βνάιια· ημ πθδζζέζηενμ ζημ Ώ έπαζγε πνχηα (υπςξ
αηνζαχξ ζημ Ξηναιπθ). Έπεζηα υθμζ ηνααμφζακ εκκζά βνάιιαηα. Λ
πνχημξ παίηηδξ ηνααμφζε αηυιδ έκα, ημ έααγε ζημ ακαθυβζυ ημο ηαζ
πνμζπαεμφζε κα θηζάλεζ θέλδ εκκζά ή δέηα βναιιάηςκ. Ώκ δε ιπμνμφζε,
έδζςπκε έκα βνάιια αάγμκηαξ ημ ζηδ ιέζδ ημο ηναπεγζμφ, ακμζπηυ. Λ
επυιεκμξ παίηηδξ ιπμνμφζε κα ηνααήλεζ έκα απυ ηα πμθθά ή κα πάνεζ απυ
ηα βονζζιέκα ακάπμδα βνάιιαηα. Ομ παζπκίδζ ζοκεπζγυηακ έςξ υημο έκαξ
παίηηδξ έθηζαπκε ιζα εκκζαβνάιιαηδ ή δεηαβνάιιαηδ θέλδ ηαζ ζημ ζδιείμ
αοηυ μζ άθθμζ παίηηεξ έθηζαπκακ απυ ηα βνάιιαηά ημοξ ηδκ ηαθφηενδ θέλδ
πμο ήηακ δοκαηυκ, οπμθμβίγμκηαξ ημ ζημν ημοξ.
Θζα ηεηναβνάιιαηδ θέλδ έπζακε έκα ααειυ ηαζ ηάεε βνάιια
παναπάκς ιεηνμφζε έκα ααειυ αηυιδ. Οα βνάιιαηα πμο οπήνπακ απυ
δφμ θμνέξ ημ ηαεέκα ήηακ ηα «εθάζζμκμξ αλίαξ», ζδιαδεφμκηακ ιε έκα
βαθάγζμ ηεηναβςκάηζ ηάης απ’ ημ βνάιια ηαζ έπαζνκακ έκα ααειυ
επζπθέμκ. Οα «ιείγμκμξ αλίαξ», αοηά πμο ήηακ απυ ιζα θμνά,
ζδιαδεφμκηακ ιε ηυηηζκμ ηεηναβςκάηζ ηαζ δζπθαζίαγακ ημ ζημν ηδξ
θέλδξ.
Λ Θπαηξ ηαηαζηεφαζε ημ παζπκίδζ ζημ ηαεζζηζηυ ημο, ηυαμκηαξ
ηαζ αενκζηχκμκηαξ ηα ηεηνάβςκα πθαηίδζα απυ ηυκηνα πθαηέ ηαζ ηα
ιαηνζά ακαθυβζα απυ λφθμ βζα ζμααηεπί. Έθηζαπκε ηα βνάιιαηα ιε ζκδζηή
1

Hζνπνηφο, γελλήζεθε ην 1924

122

ιεθάκδ ζε ζαβνέ πανηζά, υπςξ ηζξ «βηνααμφνεξ ημο ΐακηάζη», ηαζ ηα
ημθθμφζε ζημ ημκηναπθαηέ.
Έδςζε ιενζηά ζε θίθμοξ βζα δμηζιή ηαζ ιεηά άνπζζε κα ηα πμοθάεζ
ζημ ζπίηζ ημο βζα εκάιζζζ δμθάνζμ. Μμφθδζε δφμ ημκ Ληηχανζμ ημο 1933,
ηέζζενα ημκ Ιμέιανζμ ηαζ δεηαεκκζά ημκ Αεηέιανζμ. Θίθδζε ζημ ηδθέθςκμ
ιε ηάπμζμκ η. Ζάνπεκηεν απυ ηδκ «Βηανεία Μαζπκζδζχκ βζα Βκήθζηεξ». Λζ
ζδιεζχζεζξ ημο θακενχκμοκ ημ ζηθδνυ ηαθςζυνζζια πμο ημο επζθφθαλε μ
ηυζιμξ ηςκ επζπεζνήζεςκ: «Αεκ εκδζαθένμκηαζ βζα ηδκ παναβςβή ημο –μζ
πςθήζεζξ είκαζ δ πμθζηζηή ημοξ... εα πάνεζ έκα πνυκμ… πνεζάγμιαζ
ηεθάθαζμ – κα πςθείηαζ ζηα ιεβάθα ηαηαζηήιαηα – ημ ειπυνζμ παζπκζδζχκ
πενίπθμημ – δεκ ιπμνείξ κα πεζξ πμηέ – ίζςξ πάνεζ ίζςξ υπζ… δφμ ιεβάθεξ
εηαζνείεξ παζπκζδζχκ –Μάνηεν ηαζ Θίθημκ Θπνάκηθεσ– ακ παξ ζ’ αοημφξ εα
πμοκ υηζ έπμοκ ηάπμζμ πανυιμζμ, ακ πάνμοκ ηα δζηαζχιαηα δεκ δίκμοκ
ηαιζά εββφδζδ, ιεηά απθχξ εα ημ αάθμοκ ζηα νάθζα βζαηί έπμοκ κα
ζπνχλμοκ ηα δζηά ημοξ παζπκίδζα».
Λζ Θίθημκ Θπνάκηθεσ, Ώθμζ Μάνηεν ηαζ μζ εηδυηεξ Ξάζιμκ &
Ξμφζηεν, υθμζ απέννζρακ ημ Lexiko. Σξ ημκ Ώφβμοζημ ημο 1934, μ Θπαηξ
είπε πμοθήζεζ 84 ζεη. Έζμδα: 127,03 δμθάνζα. Έλμδα: 147,46 δμθάνζα.
ιςξ μ Θπαηξ επέιεζκε ζηζξ πνμζπάεεζέξ ημο. Έθηζαπκε ζεη
ακελάνηδηα απυ ηζξ παναββεθίεξ πμο έθηακακ – ηζ έθηακακ, υθεξ απυ
ζηυια ζε ζηυια, απυ ημ Ημκδίκμ, ηδκ πμθζηεία ηδξ Λοάζζκβηημκ, ημ
Θζζζζίπζ, ημ Ξπμθείμ 26 ημο θιπακζ, έκα ιμκαζηήνζ βοκαζηχκ ζημ
Νυηζεζηεν. Ομ 1935 δεκ ηαηάθενε κα ηαθφρεζ ηδ ιεβάθδ γήηδζδ ηςκ
Ρνζζημοβέκκςκ ηαζ ηδκ άκμζλδ άνπζζε κα ιδκ δέπεηαζ παναββεθίεξ. Βίπε
αηυιδ ηδκ ηναηζηή ημο δμοθεζά ηαζ ενβαγυηακ θίβεξ χνεξ ςξ ανπζηέηημκαξ.
Βίπε ζ’ αοημφξ πμο νςημφζακ, υηζ εα ήηακ εοπανζζηδιέκμξ ακ ηάπμζμξ
άθθμξ ηαηαζηεφαγε ημ παζπκίδζ ηαζ ημο πθήνςκε θίβα δζηαζχιαηα. Ομ 1938
είπε ζ’ έκακ οπμρήθζμ πεθάηδ, «Αεκ θηζάπκς άθθα ζεη ημο Lexiko, επεζδή
δμοθεφς έκα παζπκίδζ πμο πζζηεφς πςξ εα είκαζ αεθηίςζδ ημο Lexiko.
Ππμθμβίγς κα ημ έπς μθμηθδνχζεζ ζε θίβεξ αδμιάδεξ ηαζ εα ζαξ βκςνίζς
ηζξ θεπημιένεζεξ ηαζ ηδκ ηζιή ιυθζξ είιαζ έημζιμξ κα δεπηχ παναββεθίεξ».
Λ Θπαηξ ιαζηυνεοε. Ζαεχξ ημ Lexiko δεκ έανζζηε ηαηαζηεοαζηή,
έηνζκε πςξ ημ θάεμξ ανζζηυηακ ιέζα ζημ ίδζμ ημ παζπκίδζ. Ρνεζαγυηακ έκα
ηαιπθυ. Έηακε δζάθμνα πνμζπέδζα ιε πμζηίθμοξ ζπεδζαζιμφξ ηαζ ηα
ηυθθδζε ζε ηαιπθυ κηάιαξ. Ρνεζαγυηακ ηαθφηενδ ααειμθυβδζδ. Λ Θπαηξ
έδςζε ζηα βνάιιαηα ζοβηεηνζιέκεξ αλίεξ πμο ακηζζημζπμφζακ ζηδ
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ζοπκυηδηά ειθάκζζήξ ημοξ· υζμ πζμ ζοπκά ειθακζγυηακ ημ βνάιια, ηυζμ
ιζηνυηενδ αλία είπε. Θείςζε ηα βνάιιαηα ζημ ακαθυβζμ απυ εκκζά ζε επηά,
έηζζ ήηακ εοημθυηενμ βζα ημοξ παίηηεξ κα ηα δζαπεζνζζημφκ ηαζ, ααζζζιέκμξ
ζηζξ ιεθέηεξ ημο βζα ηα ιήηδ θέλεςκ, έδςζε πενζζζυηενεξ εοηαζνίεξ χζηε κα
πνδζζιμπμζεί ηακείξ υθα ημο ηα βνάιιαηα. Γζα κα δχζεζ ιεβαθφηενμ
εκδζαθένμκ ζημ ζημνάνζζια ηαζ ζηδ ζηναηδβζηή, απμθάζζζε υηζ δ
ημπμεέηδζδ βναιιάηςκ ζε ζοβηεηνζιέκεξ εέζεζξ ημο ηαιπθυ εα δζπθαζίαγε
ή εα ηνζπθαζίαγε ηδκ αλία ημο βνάιιαημξ ή ηδξ θέλδξ.
Ζαζ ζοκέπζζε κα παίγεζ ιε ηδκ ηαηακμιή ηςκ βναιιάηςκ, ημ
ανπζηυ ημο πάεμξ. Έκα θφθθμ πανηί ζημοξ θαηέθμοξ ημο πενζέπεζ ηέζζενα
δζαβνάιιαηα βζα δζαθμνεηζηέξ ηαηακμιέξ βναιιάηςκ. Ομ έκα έπεζ έκηεηα
Ώ, εκκζά Β ηαζ ηέζζενα Ε· έκα άθθμ, δέηα Β, εκκζά Ώ, μηηχ Ε· ημ ηνίημ,
δχδεηα Β, δέηα Ε, εκκζά Ώ. Άθθαλε ημκ ανζειυ ηςκ Β απυ δέηα ςξ
δεηαπέκηε ηαζ ημκ ζοκμθζηυ ανζειυ ηςκ βναιιάηςκ απυ 100 ςξ 110.
Μνυζεεζε έκα θεοηυ πθαηίδζμ ζακ ιπαθακηέν. Έπαζγε ιε ηδ ζπέζδ ηςκ
θςκδέκηςκ πνμξ ηα ζφιθςκα.
Θεηά απυ ηάεε αθθαβή, μζ Θπαηξ παίγακε ιεηαλφ ημοξ. «Ββχ
ήιμοκ ημ πεζναιαηυγςμ», είπε δ Ιίκα ζ’ έκακ νεπυνηεν. «Άνπζζε ζακ απθυ
παζπκίδζ ηαζ βζκυηακ υθμ ηαζ πζμ πμθφπθμημ. Λ Άθθνεκη ενπυηακ ζπίηζ ημ
ανάδο ηζ έθεβε, “Έπς ιζα κέα ζδέα”. Όζηενα ηδ δμηζιάγαιε ηαζ ηδκ
εκζςιάηςκε ή ηδκ απέννζπηε». Ζζ υπςξ είπακ ηάκεζ ιε ημ Lexiko,
πνμζηαθμφζακ θίθμοξ ζημ δζαιένζζιά ημοξ ζημ Ογάηζμκ Ράζηξ ή έηθεζκακ
ηδκ αίεμοζα βζα ημ ημζκυ ζηδκ Βηηθδζία ηδξ Ζμζκυηδηαξ ηςκ Θεεμδζζηχκ
ηαζ δμηίιαγακ ημ παζπκίδζ ηα ηονζαηάηζηα ανάδζα, ιεηνχκηαξ ηζξ
ακηζδνάζεζξ ηςκ παζηηχκ.
Ομ 1938, μ Θπαηξ επακαπνμζθήθεδηε απυ ηδκ ανπζηεηημκζηή
εηαζνεία ημο ηαζ ελαζθαθίζηδηε μζημκμιζηά, αθθά ήεεθε αηυιδ κα αβάθεζ
ημ παζπκίδζ ημο ζηδκ αβμνά. Αεκ ηαηάθενκε ςζηυζμ κα ανεζ έκα ηαθυ
υκμια. Γζα έκα δζάζηδια, μκυιαγε ημ δδιζμφνβδιά ημο «Ώοηυ», χζπμο
ηαηέθδλε ζημ «Ζνζξ-Ζνμξ Γμοένκηξ1». Βίπε πεζζεεί υηζ αοηή ηδ θμνά ημ
παζπκίδζ ημο είπε κζηήζεζ. ιςξ ακ μ Θπαηξ είπε θφζεζ ημ ιοζηήνζμ ηδξ
ηαηακμιήξ ηςκ βναιιάηςκ, δεκ είπε ζδέα βζα ηδ δζακμιή ημο πνμσυκημξ.
Μήνε έκακ δζηδβυνμ εζδζηυ ζηζξ παηέκηεξ, μ μπμίμξ ημο είπε πςξ
ήδδ οπήνπε ιζα παηέκηα βζα έκα παζπκίδζ ζπδιαηζζιμφ θέλεςκ υπμο
πνδζζιμπμζμφκηακ έκα ηαιπθυ ηαζ βνάιιαηα. Λ δζηδβυνμξ είπε ζημκ
1
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Θπαηξ υηζ μζ ααζζηέξ ανπέξ ήηακ ηυζμ υιμζεξ χζηε μπμζμζδήπμηε
ηαηαζηεοαζηήξ εα ακαβηαγυηακ κα πθδνχζεζ βζα ηα δζηαζχιαηα ζημκ
ηάημπμ ηδξ άθθδξ παηέκηαξ, ηάπμζμκ Θπέημοσε. «Ηαιαάκμκηαξ οπυρδ
αοηή ηδκ ηαηάζηαζδ, έπς ηδκ άπμρδ υηζ μζ πζεακυηδηεξ κα απμημιίζεηε
ηένδδ απυ ηδκ επζκυδζή ζαξ είκαζ πμθφ ιζηνέξ ηαζ δεκ δζαζθαθίγεηαζ δ
οπμαμθή ζαξ ζε πεναζηένς δαπάκεξ ζπεηζηά ιε ημ εέια», ημο έβναρε μ
δζηδβυνμξ.
Θέκς ι’ ακμζπηυ ημ ζηυια. Ήηακ θμζπυκ ημ Ξηναιπθ ηθειιέκμ;
Βίπα θηάζεζ κα εαοιάγς ημκ ιζηνυ Άθθνεκη βζα ηδκ εθεονεηζηυηδηά ημο
ηαζ ηδκ πνμζηυθθδζή ημο. Λ Θπαηξ δεκ ήηακ παζδί-εαφια ηδξ
ανπζηεηημκζηήξ, ηα ένβα ηέπκδξ ημο δεκ ήηακ ναθζκάηα, δ βναθή ημο ήηακ
ιμκυημκδ, δεκ ήηακ μζημκμιζηά θζθυδμλμξ ή δαζιυκζμξ. ιςξ έδεζλε
εηπθδηηζηή αθμζίςζδ υηακ εέθδζε κα ακαπηφλεζ ηα παζπκίδζα ημο. Ρςνίξ
εηπαίδεοζδ ζηδ βθςζζμθμβία ή ηα ιαεδιαηζηά, πνδζζιμπμίδζε ηδ θμβζηή
βζα κα ηαεμνίζεζ ημκ ηαθφηενμ ηνυπμ πεζνζζιμφ ημο αθθάαδημο, χζηε κα
πνμζθένεζ ηζξ ηαθφηενεξ επζθμβέξ δδιζμονβίαξ πθήεμοξ θέλεςκ. Ζαζ ημ
έηακε ιε ιακία. Ίζςξ δεκ ακηαιείθεδηε υπςξ εα ημο έπνεπε, ακ
ακαθμβζζημφιε ηζ ακηζπνμζςπεφεζ ζήιενα ημ παζπκίδζ, υιςξ ηεθζηά έηνζκα
πςξ μ Άθθνεκη Θπαηξ ήηακ έκαξ απυ ιαξ. Ομ κα ιεηνάξ βνάιιαηα δεκ
είκαζ δζαθμνεηζηυ απυ ημ κα απμικδιμκεφεζξ θέλεζξ.
ιςξ ηθέθηδξ; Ιζχες ζημ πείθμξ ηδξ απμηάθορδξ ιζαξ απάηδξ,
ηδξ ακαεεχνδζδξ ηδξ ζζημνίαξ ηςκ παζπκζδζχκ. Ξηα ιμοπθζαζιέκα
πενζεπυιεκα ημο ηυιμο 1926, ημο Γναθείμο Βονεζζηεπκζχκ ηςκ ΔΜΏ,
ανίζης ηδκ παηέκηα ημο Θπέημοσε. Βίκαζ ηέζζενζξ ζεθίδεξ, ιαγί ιε δφμ
ζεθίδεξ δζαβνάιιαηα. Λ Νυιπζκ Μ. Θπέημοσε απυ ημ Ξακ Φνακζίζημ,
επζκυδζε έκα παζπκίδζ θέλεςκ ηαζ είπε δφμ έςξ ηέζζενα ηαιπθυ. Ζάεε
ηαιπθυ πςνζγυηακ ζε δεηάλζ ηεηνάβςκα. Λζ παίηηεξ έπαζνκακ δεηάλζ
βνάιιαηα ηαζ πνμζπαεμφζακ κα θηζάλμοκ υζεξ πενζζζυηενεξ θέλεζξ
ιπμνμφζακ ζημ δζηυ ημοξ ηαιπθυ. Έδζςπκακ ηαζ έπαζνκακ βνάιιαηα, έκα
ηάεε θμνά. Λ πνχημξ παίηηδξ πμο έθηζαπκε ηέζζενζξ θέλεζξ, ηένδζγε.
Ομ παζπκίδζ δεκ ήηακ Ξηναιπθ ηαζ δεκ ιπυνεζα κα ανς εκδείλεζξ
υηζ ηαηαζηεοάζηδηε πμηέ ή υηζ μ Θπαηξ είπε αημφζεζ βζ’ αοηυ. Σζηυζμ
έεεηε έκα πνυαθδια. Λ Θπέημοσε είπε ηαημπονχζεζ ιζα παηέκηα βζα έκα
παζπκίδζ «ιε έκα ηαιπθυ, πςνζζιέκμ ζε ζεζνέξ ιε ηεηνάβςκα, υπμο ηάεε
ηεηνάβςκμ δίκεζ ηάπμζμοξ ααειμφξ, ηαζ έκα πθήεμξ απυ πθαηίδζα μνζζιέκα
απυ ηα μπμία έπμοκ βνάιιαηα εκχ ηάπμζα άθθα είκαζ ηεκά· ηα πθαηίδζα ιε
ηα βνάιιαηα είκαζ πνμζανιμζιέκα βζα κα ημπμεεημφκηαζ πάκς ζηα
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ανζειδιέκα ηεηνάβςκα ιε ζημπυ κα ζπδιαηίγμκηαζ θέλεζξ, μνζγυκηζα είηε
ηάεεηα». Ομ Γναθείμ Βονεζζηεπκζχκ είπε απμννίρεζ δφμ θμνέξ ηζξ αζηήζεζξ
ημο Θπαηξ.
Ξοκέπζγε υιςξ κα ιαζημνεφεζ. Αμηίιαζε έκα ηαιπθυ 14 Ρ 14
ηεηνάβςκα, έκα 15 Ρ 15, έκα 16 Ρ 16, έκα 17 Ρ 17. Έααθε ημ «αζηένζ» –ημ
ζδιείμ εηηίκδζδξ– ζηδκ πάκς ανζζηενή βςκία. Ομ ’ααθε ζημ ηέκηνμ. Ομ
’ααθε πέκηε ζεζνέξ ηαζ πέκηε ζηήθεξ ιέζα. Έααθε έκα ηεηνάβςκμ ηεηναπθήξ
αλίαξ θέλδξ ζηδκ ηάης δελζά βςκία. Αμηίιαζε ηέζζενα ηεηνάβςκα ηνζπθήξ
αλίαξ θέλδξ. Αμηίιαζε έλζ. Ώφλδζε ηαζ ιείςζε ημκ ανζειυ ηςκ ηεηναβχκςκ
δζπθήξ ηαζ ηνζπθήξ αλίαξ βνάιιαημξ. Άθθαλε ανηεηέξ θμνέξ ημ πνχια
ημοξ. Νφειζζε ηδκ ηαηακμιή ηςκ βναιιάηςκ. Ξοιπενζέθααε έκα θεοηυ·
δμηίιαζε δφμ.
Δ ηεθεζυηδηα δεκ ηαηαηηάηαζ εκ ιία κοηηί ηαζ υζμ πενζζζυηενμ
παίγς ηυζμ ημ παζπκίδζ ημο Άθθνεκη ιμο θαίκεηαζ ηέθεζμ. Ζάηζ ακάθμβμ ιε
ηδκ μιάδα ιπέζγιπμθ ημο Ώθελάκηεν Ζανηνάζη «Ιζηενιπυηεν» 1 κα
ημπμεεηεί ηζξ βςκίεξ ζε απυζηαζδ εκεκήκηα πμδζχκ ή ημκ Ογέζιξ Ιάζζιζε 2
κα ημπμεεηεί ηα ηαθάεζα βζα ηα νμδάηζκα ζε φρμξ 10 πμδζχκ3. Λζ
απμζηάζεζξ ηαζ δ εέζδ ηςκ ηεηναβχκςκ ιε επζπθέμκ αλία είκαζ ζςζηέξ
επαηνζαχξ. Ομ παζπκίδζ είκαζ έκα πνμζεηηζηά πμνμβναθδιέκμ pas de deux,
ιζα θεπηή ζζμννμπία ακάιεζα ζημ νίζημ ηαζ ηδκ ακηαιμζαή.
Λ παίηηδξ πμο παίγεζ πνχημξ ακηαιείαεηαζ υηακ ηάκεζ θέλδ πέκηε
βναιιάηςκ, ηαεχξ δ αλία ημο πνχημο ή ημο ηεθεοηαίμο βνάιιαημξ
δζπθαζζάγεηαζ· υιςξ μζ πεκηαβνάιιαηεξ θέλεζξ είκαζ ανηεηά δφζημθμ κα
ανεεμφκ ιε επηά βνάιιαηα ζημ ακαθυβζμ. Λ πνχημξ παίηηδξ επίζδξ
ςθεθείηαζ απυ ιζα δςνεάκ δζπθή αλία θέλδξ, ημ αζηένζ· αθθά αάγμκηαξ
βνάιια ζημ αζηένζ ζδιαίκεζ πςξ μ δεφηενμξ παίηηδξ ιπμνεί κα πζάζεζ
ηνζπθή αλία θέλδξ, δ μπμία είκαζ επηά ηεηνάβςκα ιαηνζά. Λ Θπαηξ ήεεθε
ηδ ααειμθυβδζδ κα αολάκεζ ηαεχξ ημ παζπκίδζ ελεθζζζυηακ ιαηνζά απυ ημ
ηέκηνμ, ιε ηζξ πζμ πνμζμδμθυνεξ ηζκήζεζξ κα βίκμκηαζ ζηζξ πανοθέξ. Ξηδ
δεφηενδ ζεζνά ή ζηήθδ ημο ηαιπθυ πνμξ ηα ιέζα, ιζα πεκηαβνάιιαηδ θέλδ
ιπμνεί κα πζάζεζ ζοβπνυκςξ ηνζπθή αλία βνάιιαημξ ηαζ δζπθή αλία θέλδξ,
έκα απυ ηα πζμ γμοιενά ζδιεία ημο ηαιπθυ· ακ υιςξ ημ παίλεζξ, πζεακυκ
1
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κα δχζεζξ ζημκ ακηίπαθμ πνυζααζδ ζε ηνζπθή αλία θέλδξ. Ξηδκ πενίιεηνμ
ημο ηαιπθυ, ιζα θέλδ ιπμνεί κ’ ανπίζεζ απυ δζπθή αλία βνάιιαημξ ηαζ κα
πζάζεζ ηαζ δζπθή αλία θέλδξ· αοηυ υιςξ ακμίβεζ ημκ δνυιμ βζα ημ Άβζμ
Αζζημπυηδνμ1 ημο παζπκζδζμφ, κα αάθεζ ηακείξ ηαοηυπνμκα θέλδ ζε δφμ
ηεηνάβςκα ηνζπθήξ αλίαξ θέλδξ ηαζ κα πάνεζ ημοξ πυκημοξ ηδξ επί εκκζά.
«Δ δζάηαλδ ηςκ ηεηναβχκςκ αλίαξ ιμο πήνε πμθφ ηαζνυ», είπε
ιεηά απυ πνυκζα μ Θπαηξ. «Αεκ έβζκε ςξ δζα ιαβείαξ· είκαζ πνμζεηηζηά
δμοθειέκδ».
ηακ ζηέθημιαζ ημκ Θπαηξ, θακηάγμιαζ ημοξ ανπαίμοξ Εκδμφξ
κα απμθαζίγμοκ πςξ μ ίππμξ εα ηζκείηαζ δομ ηεηνάβςκα ιπνμζηά ηαζ έκα
πθάζ ή έκα ιπνμζηά ηαζ δφμ ζημ πθάζ. Ξηέθημιαζ ημοξ Έθθδκεξ ηαζ ημοξ
Ώζβοπηίμοξ κα ηαεμνίγμοκ ζημ ηάαθζ ηζ εα βίκεηαζ υπμηε έκα ιαφνμ πμφθζ
πέθηεζ πάκς ζ’ έκα άζπνμ. Βπεζδή μ Θπαηξ έγδζε ζημκ εζημζηυ αζχκα, ημ
παζπκίδζ ημο έπνεπε κα ηαημπονςεεί κμιζηά· δεκ ιπμνμφζε απθχξ κα
οπάνπεζ. πςξ αηνζαχξ μ πυθειμξ βέκκδζε ημ ζηάηζ, ημ ελεθζζζυιεκμ
ηαεεζηχξ ηςκ επζημζκςκζχκ ζηδκ Ώιενζηή ζπεδυκ επέηαζζε ηδ δδιζμονβία
εκυξ παζπκζδζμφ ζηναηδβζηήξ ααζζζιέκμο ζηδ βθχζζα. Λ Θπαηξ επζκυδζε
έκα παζπκίδζ πμο βέιζζε έκα ηεκυ ζηδκ ζενανπία ηςκ παζπκζδζχκ ηαζ ζηδκ
ημοθημφνα.
Λ Θπαηξ άνπζζε κα πμοθάεζ ημ Ζνζξ-Ζνμξ Γμοένκηξ, υπςξ πνζκ:
παηεηάνμκηαξ ηζξ παναββεθίεξ πμο ημο ένπμκηακ, μζ πενζζζυηενεξ απυ
ζηυια ζε ζηυια, ζημ ηαεζζηζηυ ημο ηαζ πενζιέκμκηαξ ηάπμζμκ πμο εα
ιπμνμφζε κα αμδεήζεζ. Γζα 2$ ημ ζεη ηαζ 25 ζεκηξ ηα ιεηαθμνζηά, μ Θπαηξ
ελοπδνεημφζε πεθάηεξ απυ ηδκ Λοάζζκβηημκ Ιηζ Ξζ, ηδκ Μεκζζθαάκζα, ηδκ
Εκηζάκα, ημ Ζεκηάηζ, ημ Λοζζηυκζζκ ηαζ ηδ Ιέα Πυνηδ. Οαποδνυιδζε
πενίπμο εηαηυ ζεη ζοκμθζηά, υιςξ ζοκέπζζε κα βηνζκζάγεζ. «Βίκαζ πναηηζηά
αδφκαημ κα ηαημπονχζς παηέκηα βζα ημ παζπκίδζ ιμο», είπε ζ’ έκακ
αβμναζηή. «Λζ ειπμνζημί μίημζ δεκ εέθμοκ παζπκίδζα εηηυξ ηζ ακ έπμοκ
απμδεζπεεί επζηοπδιέκα, αθθά ακ έκα παζπκίδζ είκαζ επζηοπδιέκμ, δεκ
οπάνπεζ πνμζηαζία ηδξ ζδέαξ βζ’ αοηυ».
Ζμονάζηδηε κα θηζάπκεζ ιυκμξ ημο ηα ημιιάηζα, κα ράπκεζ βζα
ημοηζά, κα αβάγεζ ημοξ ηακυκεξ ζε πμθφβναθμ. Έηζζ, απθχξ ζηαιάηδζε.
Ώκ ηάπμζμξ εκδζαθενυηακ κα ζοκεηαζνζζηεί ιαγί ημο, ηαθχξ. Ομ 1947,
πανμοζζάζηδηε ηάπμζμξ. Ήηακ μ Ογέζιξ Θπνμοκυ πμο ενβαγυηακ ζ’ έκα
1

χκθσλα κε κεζαησληθφ ζξχιν, ην Άγην Γηζθνπφηεξν (Holy Grail) ήηαλ ην ηεξφ ζθεχνο
πνπ αλαδεηνχζαλ νη ηνικεξνί ηππφηεο.
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βναθείμ ημζκςκζηήξ πνυκμζαξ ζηδ Ιέα Πυνηδ ηαζ είπε οπδνεηήζεζ ςξ
δζεοεοκηήξ ζηδκ Μνμεδνζηή Βπζηνμπή Μνυκμζαξ ημο Μμθέιμο ζηδκ
Λοάζζκβηημκ. Λ Θπνμοκυ έιεκε ζημ Ιζμοηάμοκ ημο Ζμκέηζηαη, υπζ ιαηνζά
απυ ημ Ιηάκιπενζ ηαζ είπε ανπίζεζ κα ημονάγεηαζ απυ ηδκ ηαεδιενζκή
δίςνδ ιεηαηίκδζή ημο πνμξ ηδ Ιέα Πυνηδ. Ήεεθε κ’ ανπίζεζ ιζα ιζηνή
επζπείνδζδ πμο εα ημκ ηναημφζε ζπίηζ, υπμο ιαγί ιε ηδ βοκαίηα ημο Έθεκ
ελέηνεθακ πνυααηα Ιηυνζεη.
Ώνβυηενα μ Θπνμοκυ είπε υηζ ηάπμζα ημζκςκζηή θεζημονβυξ πμο
ήηακ απυ ηα πεζναιαηυγςα ημο Θπαηξ, ημο είπε δχζεζ έκα ακηίηοπμ ημο
Ζνζξ-Ζνμξ Γμοένκηξ ηζ έπαζγε ημ παζπκίδζ ιε ηδ βοκαίηα ημο ηδκ επμπή πμο
έιεκακ ζηδκ Λοάζζκβηημκ. ηακ μ Θπνμοκυ επέζηνερε ζηδ Ιέα Πυνηδ,
έιαεε πςξ δεκ ημ ηαηαζηεφαγε ιαγζηά ηακέκαξ. Ήνεε ζε επαθή ιε ημκ
Θπαηξ πμο δεκ είπε ηίπμηα κα πάζεζ. Ζακείξ άθθμξ δεκ ήεεθε ημ παζπκίδζ
ημο. Γζαηί κα ιδ δχζεζ ιζα εοηαζνία ζ’ αοηυκ ημκ ηφπμ;
Λ Θπνμοκυ ζοιαμοθεφηδηε έκακ δζηδβυνμ πμο ημο είπε πςξ
ιπμνμφζακ κα ηαηαζηεοάζμοκ ημ παζπκίδζ δίπςξ κα πανααζάγμοκ ηαιζά
παηέκηα. Λ Θπνμοκυ οπμηίιδζε ηδκ πνμμπηζηή ηδξ επζπείνδζδξ. «Βίκαζ
θακενυ υηζ… δεκ οπάνπεζ εκδζαθένμκ βζα ηδκ ειπμνζηή δζαηίκδζδ ημο
Ζνζξ-Ζνμξ Γμοένκηξ», έβναρε ζημκ Θπαηξ. «ιςξ εεςνμφιε υηζ εα ήηακ
θμβζηυ ηαζ δίηαζμ, θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδκ υθδ ηαηάζηαζδ, κα
ηαηαθήλμοιε ζε ιζα ακεπίζδιδ έζης ζοιθςκία». Μνυζθενε ζημκ Θπαηξ
έκα ιζηνυ ιενίδζμ επί ηςκ πςθήζεςκ ηαζ μ Θπαηξ ημ απμδέπεδηε.
Λ Θπνμοκυ έηακε δφμ ζδιακηζηέξ αθθαβέξ ζημ ηαιπθυ,
θηζάπκμκηαξ ημ ηεκηνζηυ ζδιείμ εηηίκδζδξ ιε ημ αζηένζ ηεηνάβςκμ δζπθήξ
αλίαξ θέλδξ ηαζ αθαζνχκηαξ ηέζζενα ηεηνάβςκα δζπθήξ αλίαξ βνάιιαημξ
ημκηά ζ’ αοηυ. Ώηυιδ έηακε ηαζ ηάπμζεξ ιζηνέξ αζζεδηζηέξ αθθαβέξ,
ιεηαηνέπμκηαξ ηα πνχιαηα ηαζ ημ ζπεδζαζιυ ηςκ ηεηναβχκςκ αλίαξ, πμο
έβζκακ νμγ παζηέθ (δζπθή θέλδ), ακμζπηυ βαθάγζμ (δζπθυ βνάιια), ααεφ
ιπθέ (ηνζπθυ βνάιια) ηαζ θςηεζκυ ηυηηζκμ (ηνζπθή θέλδ)· μζ ακορςιέκεξ
πθεονέξ ηαζ η’ αζηένζα έβζκακ ιεηέπεζηα. Λ Θπνμοκυ επίζδξ ηαεζένςζε ημ
ιπυκμοξ ηςκ 50 πυκηςκ υηακ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ ηα επηά βνάιιαηα.
Ζαζ ημ πζμ ζδιακηζηυ: άθθαλε ημ υκμια. Λ Θπνμοκυ είπε
ανβυηενα πςξ δεκ ιπμνμφζε κα εοιδεεί ηαευθμο απυ πμφ ημο ήνεε δ θέλδ
scrabble, ή ακ ηδ ζηέθηδηε αοηυξ ή δ βοκαίηα ημο. «Φηζάλαιε ιζα θίζηα ιε
μκυιαηα πμο ιαξ άνεζακ, ηδ ζηείθαιε ζημοξ δζηδβυνμοξ ιαξ ζηδκ
Λοάζζκβηημκ ηαζ υηακ απάκηδζακ υηζ ηακείξ δεκ είπε πμηέ πνδζζιμπμζήζεζ
ημ scrabble ςξ ειπμνζηυ ζήια, ημ ηαημπονχζαιε» είπε μ Θπνμοκυ. Ομ
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υκμια δεκ επζθέπεδηε ηυζμ βζα ημ κυδιά ημο, υζμ βζα ημκ ήπμ ημο. Ξδιαίκεζ
«πνμπεζνμβνάθς ή ιμοκηγμονχκς, ζηαθίγς ή ρδθαθίγς άηζαθα ή
έλαθθα», πμο ιπμνεί κα πενζβνάθεζ ηδκ πνάλδ ημο κα ράπκεζξ θέλεζξ ζημ
ακαθυβζμ ή κα βναπχκεζξ βνάιιαηα απ’ ημ ζαημφθζ, αθθά δ δπδηζηή ημο
μιμζυηδηα ιε ημ scramble1 ήηακ αοηυ πμο είπε ζημ ιοαθυ ημο μ Θπνμοκυ.
Ομ 1948, μ Θπνμοκυ ηαημπφνςζε ημ υκμια ηαζ απέηηδζε ηα
δζηαζχιαηα βζα ημ ζπεδζαζιυ ημο ηαιπθυ. Δ παναβςβή άνπζζε ημ ίδζμ
ηαθμηαίνζ. Ώβυναζε ιζα πμζυηδηα ημκηναπθαηέ απυ ζδιφδα απυ ιζα
αββεθία ζημοξ New York Times. Μνμζέθααε δομ - ηνεζξ κηυπζμοξ
λοθμονβμφξ πμο πνζυκζγακ ηζξ ιαηνζέξ θςνίδεξ βζα κα βίκμοκ πθαηίδζα,
πάκς ζηα μπμία είπακ ηοπςεεί ιε ιεηαλμηοπία ηα βνάιιαηα ηαζ μζ αλίεξ
ημοξ. Αεκ είπε ημκ ελμπθζζιυ βζα κα θηζάλεζ ηαιπθυ ηζ έηζζ πανάββεζθε θίβεξ
εηαημκηάδεξ ζηδ Selchow & Righter. Ώθμφ ζοκανιμθυβδζε ηα ημιιάηζα
ζηδκ ημογίκα ημο, μ Θπνμοκυ έζηεζθε ιενζηά ζημοξ πνχδκ πεθάηεξ ημο
Άθθνεκη, εζςηθείμκηαξ ιζα θυνια παναββεθίαξ ζε ηάεε ζεη.
Λ Άθθνεκη δεκ είπε ηαζ πμθθά κα ηάκεζ βζα ημ παζπκίδζ.
«Βοπανζζηχ βζα ημ ζεη Ξηναιπθ», έβναρε ζημκ Θπνμοκυ ημκ Αεηέιανζμ ημο
1948. «Ομ ανίζης πμθφ ηαθυ, ακ ηαζ δεκ είπα πνυκμ κα ηάκς μηζδήπμηε
εηηυξ απυ κα ημο νίλς ιζα ιαηζά. Έπμοιε ηνμιενυ θυνημ δμοθεζάξ ηαζ
δμοθεφμοιε αηυιδ ηαζ ηζξ κφπηεξ χξ ηδκ 1δ Εακμοανίμο. Θα ήεεθα κα έπς
δφμ αηυιδ ζεη βζα κα ηα πανίζς ηα Ρνζζημφβεκκα. Ζαεχξ δεκ λένς ακ
ιπμνχ κα ηα πνμιδεεοηχ ζε ηζιή πμκδνζηήξ , πθδνμθυνδζέ ιε βζα ημ
ηυζημξ χζηε κα ζμο ζηείθς ηδκ ακάθμβδ επζηαβή». Λ Θπνμοκυ ημο έζηεζθε
ηα δφμ ζεη, πζεακυηαηα δίπςξ πνέςζδ.
Ομ κεμαάπηζζημ παζπκίδζ δεκ άκαρε θςηζά ζηδ αζμιδπακία
παζπκζδζχκ. Ομ 1949, μ Θπνμοκυ πμφθδζε 2.413 ζεη Ξηναιπθ. Λ Θπαηξ
ηένδζζε 149,27 δμθάνζα απυ ηα δζηαζχιαηα. Ομ 1950, μζ πςθήζεζξ έπεζακ
ζε 1.632 ζεη ηαζ εκχ μ Θπαηξ εζζέπναλε 101,23 δμθάνζα, μ Θπνμοκυ έπαζε
450 δμθάνζα. Ομ επυιεκμ έημξ ήηακ μνζαηά ηαθφηενμ: 4.853 ζεη ηαζ
δζηαζχιαηα 135,43 δμθάνζα βζα ημκ Θπαηξ. ιςξ μ Θπνμοκυ έιπαζκε
αηυιδ ιέζα.
Λ Θπνμοκυ είπε μκμιάζεζ ηδκ επζπείνδζή ημο Production &
Marketing Company. Ομοθάπζζημκ μ πνχημξ υνμξ ήηακ ζπεηζηυξ. Ώκηίεεηα
ιε ημκ Θπαηξ, μ Θπνμοκυ είπε ηα ακαβηαία ιέζα ηαζ ημ ηεθάθαζμ βζα κα
1

Πξνθέξεηαη ζθξακ-κπι θαη ζεκαίλεη αλαθαηεχσ, αγσλίδνκαη, παζρίδσ.
129

πανάβεζ ημ παζπκίδζ ζε πμζυηδηεξ· αθθά υπςξ ηαζ μ Θπαηξ, ααζζγυηακ ζηδ
δζάδμζδ ημο παζπκζδζμφ απυ ζηυια ζε ζηυια βζα κα πμοθήζεζ. Δ
πνμχεδζδ είπε πενζμνζζεεί ζε θίβεξ ιζηνέξ ηαηαπςνίζεζξ ζηδκ «Βπζεεχνδζδ
ημο Ξαααάημο» ηαζ ζε ημθεβζαηέξ εηδυζεζξ υπςξ δ «Ονζιδκζαία Έηδμζδ
ηςκ Γοκαζηχκ Ώπμθμίηςκ ημο Ζμθεβίμο Ξιζε».
Θμθαηαφηα, ιέπνζ ημ ηαθμηαίνζ ημο 1952, μζ πςθήζεζξ είπακ ακεαεί
ζηα 200 ζεη ηδ αδμιάδα. Μεθάηεξ έζηεθκακ επζζημθέξ γδηχκηαξ βνάιιαηα
βζα ακηζηαηάζηαζδ ηαζ παναπμκμφιεκμζ πςξ ιζα πδιζηή μοζία ημο ηαιπθυ
πνμζέθηοε ηα ζηοθζά ημοξ. ιςξ μ Θπνμοκυ ζηεθηυηακ κα ηθείζεζ ηδκ
επζπείνδζδ ακ δεκ μνεμπμδμφζε ζφκημια. Ζάπμζα ζηζβιή πήβε ιε ηδ
βοκαίηα ημο δζαημπέξ ζημ Ζεκηάηζ, κα ανμοκ έκα ηνζάνζ βζα ακαπαναβςβή
βζα ηδ θάνια ημοξ, ηαζ ζηδκ επζζηνμθή ημοξ πενίιεκακ υηζ εα έανζζηακ
ηαιζά δζαημζανζά παναββεθίεξ. Ώθθά ακηί βζα 200 ημοξ πενίιεκακ 2.500.
Οδκ επυιεκδ αδμιάδα ηαηέθηαζακ άθθεξ 3.000. Ζζ αηυιδ πενζζζυηενεξ ηδκ
επυιεκδ.
Οζ ζοκέαδ; Θζα εεςνία πμο πνμηάεδηε απυ ημ πενζμδζηυ Life ζ’
έκα εηηεκέξ αθζένςια ζημκ Θπνμοκυ ηαζ ημ παζπκίδζ, οπμζηήνζγε υηζ δ
δζακμιή είπε θηάζεζ ζε ιζα ηνίζζιδ πμζυηδηα εηείκμ ημ ηαθμηαίνζ ηαζ δ
γήηδζδ ημνοθχεδηε ζημοξ ηφηθμοξ ηςκ πθμοζίςκ πμο ιυθζξ είπακ βονίζεζ
απυ ηζξ δζαημπέξ ημοξ ηαζ πνμζπαεμφζακ κα πνμιδεεοημφκ ημ παζπκίδζ
απυ ηα ηαηαζηήιαηα. ιςξ δ πναβιαηζηυηδηα ήηακ υηζ μ πνυεδνμξ ηδξ
αθοζίδαξ πμθοηαηαζηδιάηςκ Macy’s, μ Ογαη Ξηνάμοξ, έπαζγε Ξηναιπθ
ζηζξ δζαημπέξ ημο ζημ Ημκβη Άζθακη ηαζ ελμνβίζηδηε υηακ ηαηά ηδκ
επζζηνμθή ημο ζηδ Ιέα Πυνηδ ακαηάθορε υηζ δεκ οπήνπε απυεεια ημο
παζπκζδζμφ ζηα ηαηαζηήιαηά ημο. Ομ Macy’s έηακε ιζα ιεβάθδ παναββεθία
πμο απμηέθεζε ημ έκαοζια βζα παναββεθίεξ απυ ημοξ ειπυνμοξ θζακζηήξ.
πμζμξ ηαζ κα ’ηακ μ θυβμξ, μζ πςθήζεζξ εηημλεφεδηακ ζε
πενζζζυηενα απυ 500 ζεη ηδ αδμιάδα ημ ηνίημ ηεηνάιδκμ ημο 1952 ηαζ ζε
2.000 ηδ αδμιάδα ημ ηέηανημ ηεηνάιδκμ. Λ Θπνμοκυ ζηναημθυβδζε ηδ
βοκαίηα ημο ηαζ ηάιπμζμοξ θίθμοξ ημο βζα ηδ ζοκανιμθυβδζδ ηςκ ζεη
πμο είπακ λεποεεί έλς απυ ηδκ ημογίκα ηαζ ηαηαθάιαακακ ηχνα ημ
ηαεζζηζηυ.
Λ Θπνμοκυ αβυναζε πενζζζυηενα ιδπακήιαηα, πανάββεζθε ηα
βνάιιαηα ζε έκα ενβμζηάζζμ ζηδ Γενιακία (πμο ηα έθηζαπκε απυ λφθμ
ααοανζημφ ζθέκδαιμο απυ ημκ Θέθακα Ανοιυ) ηαζ κμίηζαζε ημ ηηίνζμ εκυξ
παθζμφ ζπμθείμο. Λζ παναββεθίεξ ζοκέπζγακ κα αολάκμοκ ηαζ μ Θπνμοκυ
ιεηαηυιζζε ζ’ έκα ηνμπμπμζδιέκμ λοθμονβείμ, έκα ιζηνυ θεοηυ ηηίζια
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ζημοξ θυθμοξ ημο Ζμκέηζηαη, δίπθα ζ’ έκα νοάηζ βειάημ πέζηνμθεξ,
πενζηνζβονζζιέκμ απυ δέκδνα ηαζ ηαθαιπμημπχναθα.
Σξ ηζξ ανπέξ ημο 1953, μ Θπνμοκυ είπε ηνζάκηα πέκηε οπαθθήθμοξ
πμο ενβάγμκηακ ζε δφμ αάνδζεξ πανάβμκηαξ 6.000 ζεη ηδ αδμιάδα.
Μνάβια ηαηαπθδηηζηυ, ακ ελαζνέζεζ ηακείξ υηζ μζ παναββεθίεξ ηαηέθεακακ
ηαηά δεηάδεξ πζθζάδεξ, ηυζμ βνήβμνα πμο «δεκ ιπμνμφζακ μφηε ηδκ
πνυζεεζδ κα ηάκμοκ ηαζ πμθφ θζβυηενμ κα ηζξ εηπθδνχζμοκ», υπςξ
έβναρε ημ New Yorker Magazine. Λ Θπνμοκυ πήνε έβηνζζδ βζα ιζα
θεδκυηενδ έηδμζδ ημο παζπκζδζμφ, ιε πανημκέκζα βνάιιαηα ηαζ ηαιπθυ
πμο ήηακ ιένμξ ημο ημοηζμφ ζοζηεοαζίαξ, δ μπμία εα ηαηαζηεοαγυηακ
απυ ηδκ εηαζνεία Cadaco-Ellis ζημ Ξζηάβμ, ιε ημ υκμια «Ξηζπ-α-ηνμξ» ηαζ
εα πμοθζυηακ 2 δμθάνζα. Οέθμξ, ημκ Θάνηζμ, πανεπχνδζε άδεζα βζα ηδκ
παναβςβή ηαζ ημ ιάνηεηζκβη ζηδ Selchow & Righter ηαζ ιεηέηνερε ημκ
ιδπακμθμβζηυ ελμπθζζιυ ζημ ενβμζηάζζμ ημο Ζμκέηζηαη, χζηε κα πανάβεζ
ηδκ πνχηδ κηεθμφλ έηδμζδ ημο Ξηναιπθ, αλίαξ 10 δμθανίςκ, ζε ηυηηζκδ
εήηδ απυ δενιαηίκδ ιε πθαζηζηά βνάιιαηα ηαζ ακαθυβζα πμο
πενζθάιαακακ εκζςιαηςιέκμ ιεηνδηή ημο ζημν.
Ομ 1953, πμοθήεδηακ πενίπμο 800.000 ηακμκζηά ζεη Ξηναιπθ,
300.000 πανημκέκζα ηαζ 30.000 κηεθμφλ. Ξε δζάζηδια δφμ εηχκ, μζ πςθήζεζξ
είπακ αολδεεί πενζζζυηενμ απυ δζαηυζζεξ θμνέξ. Ξηδκ ζζημνία ηδξ
αζμιδπακίαξ παζπκζδζχκ, ηακέκα παζπκίδζ δεκ απμβεζχεδηε ηυζμ ναβδαία
ηαζ απνυζιεκα. Ζαζ δ πμνεία δεκ ακεηυπδ.
Ζαεχξ ιεθεηχ ηα πανηζά ημο Θπαηξ, δ ζζημνία ημο παζπκζδζμφ ςξ
παζπκίδζ –υπζ ςξ έιιμκδ, ζηναηδβζηή, ιαεδιαηζηή άζηδζδ– ανπίγεζ κα
παίνκεζ πμθζηζζιζηυ κυδια. Δ θαιπενή, ιζηνμαζηζηή, «ηάεμιαζ ζημ ζπίηζ»
ιεηαπμθειζηή εοιάνεζα ήηακ βυκζιμ έδαθμξ βζα ηδκ απυημιδ άκμδμ ημο
Ξηναιπθ. Μμζμξ ήηακ μ ηαθφηενμξ ηνυπμξ κα επζδεζπεεί δ αιενζηάκζηδ
βκχζδ ηαζ εθεονεηζηυηδηα πμο ιυθζξ είπε ζχζεζ ημκ ηυζιμ, πανά ι’ έκα
παζπκίδζ πμο δμηίιαγε ηζξ βκχζεζξ ηαζ ηδ δδιζμονβζηυηδηα; Μμζμξ ήηακ μ
ηαθφηενμξ ηνυπμξ κα εκηνοθήζεζ ηακείξ ζηδ ιεβαθφηενδ εοιάνεζα πμο
βκχνζζε ημ έεκμξ, πανά ιε ημ κα παθανχκεζ πάκς απυ έκα επζηναπέγζμ
παζπκίδζ, ημ μπμίμ, ζε ακηίεεζδ ιε ημ Θμκυπμθζ (θακηαζζχζεζξ πθμοηζζιμφ
ζηδκ ηνίζδ ημο ιεζμπμθέιμο) ή ημ Ηάζθ (ιμναθζζιυξ ζημ βφνζζια ημο
αζχκα), δεκ είπε ζηυπζιεξ πνμεηηάζεζξ; Λ εθεφεενμξ πνυκμξ ήηακ ιζα ζδέα
πμο ιυθζξ νίγςκε ηαζ ηζ είκαζ πζμ κςπεθζηυ, ακ υπζ ανβυζπμθμ, απυ ημ
Ξηναιπθ; Ήηακ έκα πκεοιαηζηυ παζπκίδζ πμο ζοπκά έπαζνκε χνεξ κα
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ηεθεζχζεζ. Δ Ώιενζηή ηεθζηά εα απμπςνζγυηακ απυ ημ πανεθευκ ηςκ
νδπχκ πναβιάηςκ. Δ πχνα είπε ειπμηζζηεί ιε εοιάνεζα ηαζ ήηακ
ενςηεοιέκδ ιε ηδ ιυνθςζδ. Ομ Ξηναιπθ ηδξ ηαίνζαγε.
Ομ Saturday Review έβναρε: «Ομ κέμ παζπκίδζ θέλεςκ πναηηζηά
κίηδζε ηαηά ηνάημξ ηδκ ηακάζηα ζημοξ ηφηθμοξ ηςκ αηυιςκ ιε ορδθυ
δείηηδ κμδιμζφκδξ ζηδ πχνα. Ομ Time έβναρε υηζ ιζθμζ Ξηναιπθ «έπμοκ
ζοζηαεεί ζ’ υθδ ηδ πχνα» ηαζ υηζ «μζ μζημδέζπμζκεξ ζεναίνμοκ έκα ηαιπθυ
Ξηναιπθ ιε ημκ ηαθέ ιεηά ημ θαβδηυ ηαζ βοαθζζηενμί ιανηαδυνμζ ιε
παναβιέκα ηα Ώ1 ηαζ Γ10, ηάκμοκ ηδκ ειθάκζζή ημοξ ζηζξ αενάκηεξ ηςκ
ελμπζηχκ ηαζ ζηα οπεναζηζηά ηναίκα». Έκα άνενμ ζημ Life έθεβε: «Ξημοξ
ηφηθμοξ ηςκ δζακμμφιεκςκ ημ παζπκίδζ παίγεηαζ ζηα βαθθζηά ή ζηα
θαηζκζηά· ζημ Ρυθζβμοκη, παίγμοκ Ξηναιπθ ιε ανυιζηεξ θέλεζξ· ζηδ Ιέα
Πυνηδ μζ Ζμφηθεξ ηαζ μζ Θάβηεξ1 ιεηέηνερακ ημ Ξηναιπθ ζημ πζμ ηαοηυ
παζπκίδζ ηγυβμο απυ ηδκ επμπή ημο ναιί». Λ ζοκεέηδξ Εβηυν Ξηνααίκζηζ ηαζ
δ βοκαίηα ημο ΐένα θςημβναθήεδηακ βζα ημ πενζμδζηυ The New York
Times παίγμκηαξ Ξηναιπθ ζημ ζπίηζ ημοξ ζημ Ρυθζβμοκη.
Θζα δζαθήιζζδ εθδιενίδαξ βζα ηαθμηαζνζκά νμφπα ημο
πμθοηαηαζηήιαημξ Lord & Taylor, έδεζπκε ηνία ημνίηζζα κα ηειπεθζάγμοκ
βφνς απυ έκα ηαιπθυ Ξηναιπθ ηαζ ημ ζθυβηακ έθεβε, «Ζάπμζα ημνίηζζα
πενκάκε ηαθφηενα απυ άθθα!» Δ ααζζθμιήηςν ήηακ ιζα απ’ αοηέξ.
ςκίγμκηαξ ζηδ Ιέα Πυνηδ αβυναζε έκα ζεη ηαρζχκ Θπέηο Ζνυηεν απυ
ημ Fao Schwartz, ιπθμφγεξ ιε πάκηνεξ ηαζ πμφθζεξ απυ ημ Sacks ηδξ
Μέιπηδξ Ηεςθυνμο, ιζηνμζοζηεοέξ βζα ημ ιπαν ηζ έκα Ξηναιπθ ιε
πενζζηνεθυιεκδ αάζδ απυ ημ Hammacher Schlemmer. «Θαεαίκς κα παίγς
Ξηναιπθ», είπε ζηδκ πςθήηνζα. «Tμ 1953», έβναθε δ Herald Tribune ζε ιζα
ακαζηυπδζδ ημο έημοξ, «έπεζ κα επζδείλεζ ιζα ζεζνά αλζμζδιείςηςκ
βεβμκυηςκ, απυ ηδκ εηθμβή εκυξ Νεπμοιπθζηάκμο πνμέδνμο έςξ ηδκ
ακάπηολδ ημο Ξηναιπθ».
Λζ εθθείρεζξ ζημ ειπυνζμ έβζκακ επζδδιία. «Ομ κα αβμνάζεζξ έκα
ζεη Ξηναιπθ ζηδ Ιέα Πυνηδ ζήιενα ιμζάγεζ ιε ημ κ’ ανπάγεζξ ιζα
πακάηνζαδ ρδηή ιπνζγυθα ηαηά ημκ Αεφηενμ Μαβηυζιζμ», έβναρε ημ World
Telegram. Μεθάηεξ έααγακ ημ υκμιά ημοξ ζε θίζηεξ ακαιμκήξ, εκχ άθθμζ
ζηέημκηακ υνεζμζ ζηα ηαηαζηήιαηα βζα χνεξ, χζπμο κα θηάζεζ δ επυιεκδ
πανηίδα. Έκα ιαβαγί παζπκζδζχκ ζηδκ Ονίηδ Ηεςθυνμ ημο Θακπάηακ
1

Guys and Dolls- κηνχδηθαι ηνπ ‟50 κε ήξσεο ηνπο δηεθζαξκέλνπο ηδνγαδφξνπο θαη ηηο
γπλαίθεο ηνπο ζηε Ν. Τφξθε.
132

ηυθθδζε ιζα ακαημίκςζδ ζηδ αζηνίκα: «Έπμοιε Ξηναιπθ». Έκα ηυιζηξ ζημ
New Yorker έδεζπκε ημοξ ηαθεζιέκμοξ εκυξ βάιμο κα μνιμφκ έλς απυ ηδκ
εηηθδζία, αθήκμκηαξ ηδ κφθδ κα ελδβεί ζημκ ζενέα, «ηάπμζμξ είπε υηζ ημ
ηαηάζηδια εδχ δίπθα έπεζ Ξηναιπθ!» Ππήνπακ ιζζή κημογίκα ηθερίηοπα ιε
μκυιαηα υπςξ «Ξηυνανε Θζα Ηέλδ», «Ξηαονυθελμ Ογέζιαν» ηαζ «Ζαιπμφ»,
πμο ακάβηαζακ ημοξ δζηδβυνμοξ ημο Θπνμοκυ κ’ ακαθάαμοκ δνάζδ ηαζ
παναηίκδζακ ηδ Selchow & Righter κα αάθεζ δζαθδιίζεζξ πμο πνμέηνεπακ
ημοξ πεθάηεξ κα πενζιέκμοκ ημ βκήζζμ πνάια.
Λζ πζζημί έημαακ ηζξ άηνεξ απυ δίζημοξ ζεναζνίζιαημξ βζα κα
ηάκμοκ ημ ηαιπθυ κα πενζζηνέθεηαζ, δζαπθδηηίγμκηακ βζα ημ πμζεξ θέλεζξ
ζζπφμοκ ηαζ ακαηάθορακ υηζ ημ θαεναίμ ράλζιμ ιε ηδκ αθή ιπμνμφζε κα
ημοξ πανίζεζ ηα ιπαθακηέν (ιζα ιμνθή ηθερίιαημξ πμο έβζκε βκςζηή ςξ
«ζφζηδια Θπνάζβ1»). Ξημκ Θπνμοκυ ηαηέθεακακ ζςνδδυκ πνμηάζεζξ βζα
ιεηαννοειίζεζξ, ζηζξ μπμίεξ απακημφζε ιε έκα ηοπμπμζδιέκμ βνάιια. «Ώκ
δ ζδέα ζαξ έπεζ ζπέζδ ιε πενζζηνεθυιεκμ ηαιπθυ, πνμκυιεηνμ, ημοηί ή
ζαημφθζ βζα ηα βνάιιαηα ή ζοζηεοή πμο εα ηα ακαπμδμβονίγεζ, εα εέθαιε
κα ζαξ απμεαννφκμοιε δζυηζ ηέημζμο είδμοξ ηαηαζηεοέξ έπμοκ ήδδ
πνμζημιζζηεί ηαηά δεηάδεξ».
«Ρνυκμξ», «Θαηζά», «Βπζπεζνδιαηζηή Βαδμιάδα», «Ιφλδ»,
«Βπίδεζλδ», «Βηθμβή ημο Ώκαβκχζηδ», «Δ μζημβέκεζα ηδκ Βαδμιάδα». ηακ
ηα ιεβάθα ΘΘΒ ηδθεθςκμφζακ, μ Θπνμοκυ δεπυηακ ηζξ ηθήζεζξ ηαζ
ειθακζγυηακ ζ’ αοηά. Λ Θπαηξ απέηηδζε ηάπμζα θήιδ, ςξ μ ζδζυννοειμξ
άκενβμξ ανπζηέηημκαξ πμο επζκυδζε ημ παζπκίδζ βζα κα ιαγέρεζ ημοηζάζηνααά θίβα δμθάνζα ζηδκ ηνίζδ ημο ιεζμπμθέιμο. Βιθακίζηδηε ζημ
«Ξυμο ηδξ Διέναξ» ημο NBC, ζημ ναδζμθςκζηυ ζηαειυ WOR, ζημ ημηζυμο ηςκ Φέζ Έιενζμκ ηαζ Ξηζηξ Ρέκηενζμκ ημο NBC. ηακ πενζθήθεδηε
ζημ «Βπίηαζνδ ΐζμβναθία» ημο 1954, μ Θπαηξ ήηακ ηυζμ πανμφιεκμξ πμο
πανήββεζθε δχδεηα ακηίηοπα.
Λ Θπνμοκυ δεκ εηηίιδζε, ή δεκ ακηζθήθεδηε, ημ ιέβεεμξ ημο
πάεμοξ πμο εκέπκεε ημ Ξηναιπθ. Ώπυ κςνίξ πνμέηορακ θζθμκζηίεξ βζα ηδ
πνήζδ θέλεςκ υπςξ ηα ΘΏ ηαζ PA2 ή υπςξ μζ ιμοζζηέξ κυηεξ RE, MI, FA,
LA ηαζ ημ ΟΕ. Ομ Life έβναρε: «Μνμζςπζηά, μ Θπνμοκυ δεκ δίκεζ δεηάνα».
ηακ νςηήεδηε βζα ημοξ παίηηεξ πμο ήηακ απμβμδηεοιέκμζ απυ ηδκ ανβή
ελέθζλδ ημο παζπκζδζμφ, μ Θπνμοκυ είπε, «Μέζηε ημοξ κα πάκε κα πάνμοκ
1
2

Σν αλάγιπθν ζχζηεκα αλάγλσζεο ησλ ηπθιψλ.
πγθεθνκκέλνη ηχπνη ησλ mother (=κεηέξα) θαη father (=παηέξαο.)
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έκα πνμκυιεηνμ βζα ανάζζιμ αοβμφ». ηακ ημκ πθδζίαζακ δζάθμνμζ
εηδυηεξ βζα κα οπμζηδνίλεζ ηδ πνήζδ ημο εκυξ ή ημο άθθμο θελζημφ, μ
Θπνμοκυ εκμπθήεδηε βζαηί είπακ πάνεζ ημ Ξηναιπθ πμθφ ζμαανά. «Θα
είκαζ απθχξ έκα παζπκίδζ», είπε. «Ζάηζ πμο οπμηίεεηαζ πςξ απμθαιαάκεηε».
Ώκ μ Θπαηξ πθδβχεδηε απυ ηα πενζθνμκδηζηά ζπυθζα ημο
Θπνμοκυ, δεκ ημ έδεζλε πμηέ. Ώπακημφζε ζε ηάεε ενχηδζδ πμο ημο έηακακ
–πμφ ιπμνεί ηάπμζμξ κ’ αβμνάζεζ έκα ζεη ηαζ ακ μζ θέλεζξ ηδξ
ηαεμιζθμοιέκδξ είκαζ απμδεηηέξ ηαζ ηζ βίκεηαζ ακ ηάπμζμξ ημθθήζεζ ιε ημ Q
ηαζ δεκ ιπμνεί κα παίλεζ– ηαζ ιεηνμφζε ηα θεθηά απυ ηα δζηαζχιαηά ημο.
Tμ ελςθνεκζηυ κμφιενμ ηςκ 3.798.555 ηειαπίςκ Ξηναιπθ
πμοθήεδηε ημ 1954, ιζα απυ ηζξ ιεβαθφηενεξ επζδυζεζξ ζηδκ ζζημνία ηδξ
αζμιδπακίαξ παζπκζδζχκ. Ξε αοηά πενζθαιαάκμκηακ πενζζζυηενα απυ 2,5
εηαημιιφνζα ηακμκζηά ζεη, έκα εηαημιιφνζμ πανημκέκζα, 82.000 κηεθμφλ
ηαζ, βζα πνχηδ θμνά, 100.000 ζε άθθεξ βθχζζεξ. Μανάθθδθα λεηίκδζε ηαζ
δ παναβςβή ιζαξ έηδμζδξ Θπνάζβ βζα ημοξ ηοθθμφξ.
Ομ Ξηναιπθ ήηακ πθέμκ μ δβέηδξ ηςκ επζηναπέγζςκ παζπκζδζχκ
ημο έεκμοξ. Ώθμφ ηυπαζε δ δδιμζζυηδηα, μ Θπαηξ δεκ είπε ηαζ πμθθά κα
ηάκεζ ζπεηζηά ιε ημ παζπκίδζ εηηυξ απυ ημ κα ηαείζεζ ακαπαοηζηά ηαζ κα
πενζιέκεζ ηζξ επζηαβέξ ηςκ δζηαζςιάηςκ ημο, ηζξ μπμίεξ ηαηέβναθε
ζπμθαζηζηά ιε ιμθφαζ, ζε ιζθζιεηνέ πανηί ηαζ ζε ηίηνζκα ιπθμη ζπκμβναθίαξ
ιε ημκ ημιρυ βναθζηυ παναηηήνα ημο. «Ομ πεζνυηενμ απ’ υθα είκαζ υηακ
πνμζπαεχ κα πείζς ημοξ ακενχπμοξ πςξ δεκ είιαζ εηαημιιονζμφπμξ»,
έβναρε μ Θπαηξ ζ’ έκακ παθζυ ημο θίθμ απυ ημ ημθέβζμ. «ΐέααζα, εα
παναδεπηχ υηζ είκαζ εοπάνζζηδ αθθαβή κα ζηαιαηάξ κ’ ακδζοπείξ βζα ημ
εζζυδδια ηαζ κ’ ανπίγεζξ κ’ ακδζοπείξ βζα ημ θυνμ εζζμδήιαημξ».
Ξε ηάεε ζεη απυ ηα ηακμκζηά, πμο πμκδνζηά ζήιαζκε ηα ηνία
ηέηανηα ηςκ πςθήζεςκ, μ Θπνμοκυ έπαζνκε πενίπμο 12 ζεκηξ ημ ζεη ιε
ημκ Θπαηξ κα παίνκεζ 2,5. Λ Θπαηξ δεκ θάιαακε ηαιία απμγδιίςζδ βζα
άθθα πνμσυκηα πμο πνδζζιμπμζμφζακ ημ ζήια ημο Ξηναιπθ. Ζαηά ηζξ
δζαπναβιαηεφζεζξ, μ Θπνμοκυ ηαζ δ Selchow & Righter πήνακ ιεβάθμ
πμζμζηυ. ιςξ μ Θπαηξ πμηέ δεκ παναπμκέεδηε, ημοθάπζζημκ δδιυζζα.
«Μμηέ δεκ ημκ άημοζα κα ιζθάεζ άζπδια βζα ημκ Θπνμοκυ», ιμο θέεζ μ
Θπμιπ Θπαηξ ηαηά ηδκ ακαδίθδζή ιμο ζηα Ώνπεία. «Θμο δδιζμονβήεδηε
δ εκηφπςζδ ζακ κα ήηακ δζηζά ημο απυθαζδ κα πνμπςνήζεζ ζηδ
ζοιθςκία ιε ημκ Θπνμοκυ, υηζ ήηακ υθα εκηάλεζ βζ’ αοηυκ ηζ υηζ δεκ ήεεθε
κα εηιεηαθθεοεεί υθα ηα ιέζα».
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Λ Άθθνεκη δεκ ήηακ επζπεζνδιαηίαξ. Ήηακ έκαξ μθζβανηήξ υζμ ηαζ
ζηακυξ ανπζηέηημκαξ πμο ανημφκηακ ζε ιζα ήζοπδ γςή ιε ηδ βοκαίηα ημο,
ζημ κμζηζαζιέκμ δζαιένζζιά ημο ηαζ ημ ελμπζηυ ηςκ πνμβυκςκ ημο, ηαζ
πενκμφζε ημκ ηαζνυ ημο ιε ηα πυιπζ εκυξ ιεηνδιέκμο ακενχπμο, υπςξ δ
ζοθθμβή ηανη-πμζηάθ ηαζ δ ηαηαζηεοή λφθζκςκ παγθ. Ομ ακηνυβοκμ δεκ
είπε παζδζά. Λ Θπαηξ ζπεδίαζε ηαζ αμήεδζε ζηδκ ανπζηή θεζημονβία ιζαξ
ημπζηήξ αζαθζμεήηδξ. Αζμνβάκςκε ηζξ ζοκακηήζεζξ απμθμίηςκ ηδξ ζπμθζηήξ
ημο ηάλδ ημοξ 1917. Οα δζηαζχιαηα απυ ημ Ξηναιπθ ήηακ παναπάκς απυ
ανηεηά βζα κα γήζεζ ημ γεοβάνζ ηδκ ήζοπδ, άκεηδ γςή πμο επζεοιμφζε.
Αεκ ήηακ ρζθά. Ομ 1955, ηα δζηαζχιαηα ημο Άθθνεκη έθηαζακ ηα
81.376,37 δμθάνζα. «Αεκ πενίιεκα ηυζα πμθθά», είπε ζημκ Θπνμοκυ. «Ομ
Ξηναιπθ εα έπνεπε κα αεθηζχκεζ ημ θελζθυβζμ ηαζ ιπμνχ κα αεααζχζς πςξ
έπς παίλεζ πενζζζυηενμ Ξηναιπθ απ’ μπμζμκδήπμηε άθθμκ, αθθά ηχνα
λεπκάς ηζξ θέλεζξ ιμο. Μχξ θέιε αοηυ πμο είκαζ πζμ πένα απυ ημ
“θακηαζηζηυ”;»
Μνμξ βεκζηή ηαηάπθδλδ, δ δδιμηζηυηδηα ημο παζπκζδζμφ ηνάηδζε
βενά. πςξ ήηακ ακαιεκυιεκμ, ιεηά ημ ιπμοι μζ πςθήζεζξ έπεζακ ζε 2,3
εηαημιιφνζα ημ 1955 ηαζ ζε ηάηζ παναπάκς απυ 1 εηαημιιφνζμ ηδκ
επυιεκδ πνμκζά. Ξε ιζα απυ ηζξ υπζ ηαζ ηυζμ ζοπκέξ ζοκακηήζεζξ ημοξ, μ
Θπνμοκυ είπε ζημκ Θπαηξ υηζ οπμθυβζγε ηζξ πςθήζεζξ κα
ζηαεενμπμζδεμφκ ζηζξ 300.000 ηαζ υηζ δ S&R πίζηεοε ημ ίδζμ. Δ εηαζνεία
θάκζανε ιαβκδηζηά ηαλζδζςηζηά ζεη, ιδ ιαβκδηζηά ηαλζδζςηζηά ζεη,
παζδζηά ζεη, ζεη «Μενζζηνεθυιεκμο Οαιπθυ ιε ηεηνάβςκα ζακ αάθθεξ». Λζ
πςθήζεζξ ηοιαίκμκηακ απυ 1,1 ςξ 1,6 εηαημιιφνζα ιέπνζ ημ 1970 ηαζ ηα
δζηαζχιαηα ημο Θπαηξ ηαηέθηακακ ζςνδδυκ.
Ξηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ’60, μ Θπνμοκυ απμθάζζζε κα αβεζ ζηδ
ζφκηαλδ ηαζ κα πμοθήζεζ ηδκ επζπείνδζδ ζηδ Selchow & Righter. Λ Θπαηξ
ηθυηζδζε, αθθά ηεθζηά ζοιθχκδζε. Θεξ ζηα πανηζά ημο είκαζ έκαξ
θάηεθμξ ηαζ πάκς ημο βναιιέκεξ ιε ηεθαθαία, ιε ημκ ηνειμοθζαζηυ
βναθζηυ παναηηήνα εκυξ εαδμιδκηάπνμκμο, μζ θέλεζξ ΟΒΗΕΖΔ
ΞΠΘΦΣΙΕΏ ΓΕΏ ΟΛ ΞΖΝΏΘΜΗ. Λ Θπαηξ εα θάιαακε 75.000 δμθάνζα
ηδκ 1δ Εακμοανίμο 1971 ηαζ 38.000 δμθάνζα ημ πνυκμ βζα ηα επυιεκα πέκηε
έηδ. Ξφκμθμ 265.000 δμθάνζα, ζοκ ημοξ ηυημοξ. Λ Θπνμοκυ εα έπαζνκε
πενίπμο ημ πεκηαπθάζζμ πμζυ, 1,325 εηαημιιφνζα δμθάνζα.
Δ επαββεθιαηζηή ημοξ ζπέζδ έθδλε ηαζ μζ δφμ οπεφεοκμζ βζα ηδκ
φπανλδ ημο Ξηναιπθ, έπαζακ ηάεε επαθή. Αεκ οπήνλακ πμηέ αθδεζκά
θίθμζ· ηα πνχηα πέκηε πνυκζα ηδξ βκςνζιίαξ ημοξ αθθδθμαπμηαθμφκηακ «η.
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Θπαηξ» ηαζ «η. Θπνμοκυ». ηακ ιζα θμνά γήηδζακ απυ ημκ Θπαηξ κα
δχζεζ παζνεηζζιμφξ ζημκ Θπνμοκυ, απμηνίεδηε «Έπς κα δς ημκ Ογζι
Θπνμοκυ ή κ’ αημφζς βζ’ αοηυκ πμθφ ηαζνυ. Ώθμφ πέεακε δ βοκαίηα ημο
ηαζ πμφθδζε υθα ηα δζηαζχιαηα ημο Ξηναιπθ, κμιίγς υηζ ιεηαηυιζζε ζηδ
ΐυνεζα Ζανμθίκα. ιςξ δεκ βκςνίγς ηακ ακ γεζ». Έκα ιήκα ιεηά, ημκ
Ληηχανζμ ημο 1984, μ Ογέζιξ Θπνμοκυ πέεακε ζε δθζηία μβδυκηα δφμ εηχκ.
Ζαεχξ δζααάγς ηα πανηζά, ιμο ’νπεηαζ κα οπεναζπζζηχ ημκ
Άθθνεκη. Ήηακ ημ δζηυ ημο παζπκίδζ, ημ δζηυ ημο θαιπνυ, ακεεηηζηυ ζημ
πνυκμ παζπκίδζ, πμο πμφθδζε, ιέζς ηδξ Production & Marketing Company
ηαζ ηδξ Selchow & Righter, πάκς απυ 26.000.000 ζεη ιέζα ζηα είημζζ δφμ
πνυκζα πμο ήηακ ακαιειζβιέκμξ. Ξίβμονα αοηυ άλζγε παναπάκς απυ
265.000 δμθάνζα. Λφηε ηακ υθα ηα πνήιαηα πμο πήνε μ Θπαηξ δεκ ιμο
θαίκμκηαζ δίηαζα. (Ζαζ ηα οπμθυβζζε ζηδ δεηάνα: 848.046,28$ έςξ ημ 1971,
ζοκ ημ οπυθμζπμ ηδξ ελαβμνάξ ηαζ ηςκ ηυηςκ, ζοκμθζηά 1.066.500$). Ίζςξ
μ Άθθνεκη κα ’ηακ μθζβανηήξ, αθθά εβχ ημκ εεςνχ ζακ αηυιδ έκακ
εθεονέηδ πμο ημκ εηιεηαθθεφεδηακ.
Ξηέθημιαζ ηα πάκς ηάης εηαηυ εηαημιιφνζα ζεη Ξηναιπθ πμο
έπμοκ πμοθδεεί ζ’ υθμκ ημκ ηυζιμ ημκ ηεθεοηαίμ ιζζυ αζχκα ηαζ ηα
εηαημκηάδεξ εηαημιιφνζα δμθάνζα πμο απμηυιζζακ μζ ηνεζξ εηαζνζημί
ζδζμηηήηεξ ημο παζπκζδζμφ, δ Selchow & Righter, δ Coleco ηαζ δ Hasbro. Ζαζ
ζηέθημιαζ πςξ ηαιία ελαβμνά δζηαζςιάηςκ δεκ ιπμνεί κα απμγδιζχζεζ
ηζξ ιεβαθμθοίεξ ηαζ δ ζοβηεηνζιέκδ ζαθχξ ηαζ δεκ ημ έηακε.
Δ Ιίκα Θπαηξ πέεακε απυ ηανηίκμ ημ 1979, αθήκμκηαξ ιυκμ ημο
ημκ Άθθνεκη ζημ ζπίηζ ζημ Ξηάκθμνκηαζθ, υπμο ημ γεοβάνζ είπε ιεηαημιίζεζ
έκα πνυκμ κςνίηενα, ιεηά απυ ηνζάκηα πέκηε πνυκζα ζημ Ζμοίκξ. Γζα κα
πενκάεζ ηδκ χνα ημο, μ Θπαηξ, πμο έπαζνε άηναξ οβείαξ ζηα μβδυκηα ημο,
άνπζζε αηυιδ ιζα θμνά κα ζπεδζάγεζ παζπκίδζα πμο είπακ ζοπκά βνάιιαηα
ηαζ ανζειμφξ ηαζ ηα μπμία ιμζναγυηακ ιε ιέθδ ηδξ μζημβέκεζάξ ημο. «Ήηακ
ζοκήεςξ πμθφ πθδηηζηά», θέεζ μ Θπμιπ Θπαηξ.
Μανά ηαφηα έζηεζθε έκα ζηδ Selchow & Righter, ι’ έκα ζδιείςια.
«Ομ εβπεζνίδζμ ηςκ παζηηχκ Ξηναιπθ έπεζ η’ υκμιά ιμο ςξ εθεονέηδ ζημ
ηείιεκμ “ηυζμ Ώιενζηακυξ, υζμ δ ιδθυπζηα”», έβναθε μ Θπαηξ. «Ήιμοκ
πάκηα εοβκχιςκ βζα ηδκ ακαβκχνζζδ αοηή. Βκ ημφημζξ, δεκ έπς βκςνίζεζ
πμηέ ηακέκακ απυ ηδ Selchow & Righter, ηαεχξ υθεξ μζ δμζμθδρίεξ ιμο
βίκμκηακ ιε ημκ Ογέζιξ Θπνμοκυ ηαζ ηδκ Production & Marketing
Company».
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Μνάβιαηζ, μ Άθθνεκη πάεδηε ζηδκ ζζημνία ηςκ παζπκζδζχκ· ηάπμζα
ζηεθέπδ ηδξ εηαζνείαξ δεκ ακαβκχνζγακ μφηε η’ υκμιά ημο. ιςξ ημκ
ηάθεζακ ζηδ Ιέα Πυνηδ, έιαεακ πςξ ημ 1981 ήηακ δ πεκηδημζηή επέηεζμξ
απυ ηδ ζφθθδρδ ημο Lexiko ηαζ ημκ αμθηάνακε ζηδ πχνα βζα ειθακίζεζξ ζε
ΘΘΒ. Λ Άθθνεκη έπαζνκε ιεβάθδ πανά (ηαζ 350 δμθάνζα ηδ ιένα) βζα ηζξ
ναδζμθςκζηέξ ηαζ ηδθεμπηζηέξ ειθακίζεζξ, υπμο ειθακζγυηακ ιε άθεμκεξ
πεζνυβναθεξ ζδιεζχζεζξ βζα ηδ γςή ημο ηαζ ημ παζπκίδζ ημο. Ομο άνεζε δ
πενζπμίδζδ, ηονίςξ απυ ηζξ κεανέξ βοκαίηεξ πμο ημο έηακακ ζοκηνμθζά
ζηζξ βφνεξ ημο. ηακ δ Selchow & Righter έαβαθε ζηδκ αβμνά ημ
ηαζκμφνβζμ ημο παζπκίδζ θέλεςκ –ημ μπμίμ πενζένβςξ μκυιαζε «Ομ Άθθμ
Μαζπκίδζ ημο Άθθνεκη»– ζηδκ ελςηενζηή θςημβναθία ημο ημοηζμφ έααθακ
ημκ μβδμκηάνδ κα πμγάνεζ ιε ζιυηζκ ηαζ ημκ ηάεζζακ ζε ιζα δενιάηζκδ
ηανέηθα, δίπθα ζ’ έκα πθδεςνζηυ ιμκηέθμ ιε ιαφνδ ημοαθέηα. Λ Θπαηξ
ειθακίζηδηε ηαζ ςξ πνμζηεηθδιέκμξ ζε θίβα ημονκμοά Ξηναιπθ.
Λ Θπαηξ απμθάιαακε ηδκ επί ιαηνάκ ηαεοζηενδιέκδ
ακαβκχνζζδ. Ξηδκ πνχηδ ημο επίζηερδ ζημ ενβμζηάζζμ ηδξ Selchow &
Righter ζημ Ημκβη Άζθακη, μ Θπαηξ είδε ηέζζενζξ βναιιέξ
ζοκανιμθυβδζδξ κα πανάβμοκ Ονίαζαθ Μενζζμφη ηαζ ιία Ξηναιπθ. Λ
πνυεδνμξ ηδξ εηαζνείαξ, Νίηζανκη Ξέθζαμο, βφνζζε ηαζ ημο είπε, «Ομ Ονίαζαθ
Μενζζμφη είκαζ ιυδα. ηακ ημ Ονίαζαθ Μενζζμφη εα έπεζ λεπαζηεί, ειείξ εα
πανάβμοιε αηυιδ Ξηναιπθ».
Ομ θεζκυπςνμ ημο 1987, ιε ηα θφθθα αηυιδ πάκς ζηα δέκηνα, ιζα
ηαηαζβίδα ένζλε ηνζάκηα πυκημοξ πζυκζ ζηδκ ημζθάδα Ράκηζμκ. Ομ αάνμξ
βηνέιζζε δθεηηνζηέξ βναιιέξ. Αίπςξ νεφια, μ Θπαηξ απμθάζζζε κα πάεζ
ζημ ζπίηζ ηδξ ακζρζάξ ημο ζημ Μαμοθηζπζάζ ιε ημ αοημηίκδημ.
Αζαζπίγμκηαξ ημκ αοημηζκδηυδνμιμ Οαηυκζη, ημ αιάλζ ημο πηοπήεδηε απυ
έκα άθθμ πμο πήβαζκε κυηζα. Λ Θπαηξ δεκ θμνμφζε γχκδ ηαζ ημ ηεθάθζ
ημο ειαυθζζε ημ πανιπνίγ. Βπέγδζε αθθά ανέεδηε βζα έκα ιήκα ζημ
κμζμημιείμ, υπμο οπέθενε απυ παναζζεήζεζξ, κμιίγμκηαξ υηζ δ Ιίκα γμφζε
αηυιδ. Βίπε εθαθνά δζάζεζζδ, ήηακ εθζιιέκμξ ηαζ ηεθζηά ιεηαθένεδηε ζε
ηθζκζηή, Λ Άθθνεκη πέεακε ζηζξ 4 Ώπνζθίμο 1993.
Ζαεχξ είπε ανπίζεζ κα έπεζ άκμζα, μ Θπαηξ δε ιπμνμφζε κα
εοιδεεί ηα μκυιαηα αοηχκ πμο ημκ επζζηέπημκηακ, υπςξ μ ακζρζυξ ημο μ
Θπμιπ. Θζα ιένα, μ Θπμιπ ημο πνυηεζκε κα παίλμοκ Ξηναιπθ. Λ Θπμιπ
ηυθθδζε ημ ακαθυβζμ ζημ ηναπέγζ ιε ζηυημ, βζαηί ηα πένζα ημο Άθθνεκη
έηνειακ. Λ Θπαηξ εοιήεδηε πςξ δ βοκαίηα ημο ήηακ μ ηαθφηενμξ παίηηδξ·
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είπε ζημκ Θπμιπ υηζ αοηή έηακε ημ QUIXOTIC βζα 284 πυκημοξ. Λ ίδζμξ,
ημο είπε, ήηακ ιέηνζμξ ζηδκ μνεμβναθία.
«Άθθεξ ιένεξ παίγαιε ηνεζξ βφνμοξ. Άθθεξ ιένεξ παίγαιε μθυηθδνμ
παζπκίδζ», ιμο θέεζ μ Θπμιπ Θπαηξ. «Άθθεξ ιένεξ έααγε ηέζζενα
ζφιθςκα, εκηεθχξ ανθμφιπεξ. Άθθεξ ιένεξ έπαζγε ημ ΛΡ ηαζ ΡΕ ζε ηνζπθή
αλία βνάιιαημξ. ηακ πάζπεζξ απυ βενμκηζηή άκμζα, ηναηζέζαζ απυ ηα
πνάβιαηα πμο είκαζ πζμ ημκηά ζε ζέκα».
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8. Γ.Β. Ογυεθ

Π

άνε ημ ιεβάθμ ηνεαάηζ».
Ζαθχξ, ζηέθημιαζ ηαεχξ αθήκς ηζξ ααθίηζεξ ιμο απ’ ηα πένζα,
είιαζ θίβμ πζμ ρδθυξ. Βίκαζ 12:30 π.ι. ηζ έπς ιυθζξ παίλεζ ηα ηνία
πνχηα παζπκίδζα εκυξ αηυιδ ζααααημηονζαηάηζημο ημονκμοά ζημ
Ζάηζηζθξ. Ώοηή ηδ θμνά, μ Ένζη Οζέζηζκ έπεζ ιεηαημιίζεζ ζημ Ημξ Άκηγεθεξ
βζα κα ηοκδβήζεζ ηανζένα δεμπμζμφ, μ Θαη Γηνέζπαι είκαζ εηηυξ πυθδξ ηζ μ
Θάνθμκ Ρζθ δεκ ιπμνμφζε κα ηαθφρεζ ηα έλμδα ημο ηαλζδζμφ απυ ηδ
ΐαθηζιυνδ. Έηζζ, ζοβηαημζηχ ιε ημκ Γ.Β. Ογυεθ Ξένιακ.
Λ Ογυεθ έπεζ ακαηαθφρεζ έκα ιονιήβηζ ζε ιζα πθαζηζηή ζαημφθα
ι’ έκα ημοηί ιε ιζζμθαβςιέκα ιπζζηυηα ανχιδξ πμο ημοαάθδζε απ’ ημ
Θπνμκλ. Βκηυπζζε θίβα ιονιήβηζα ιεξ ζημ δςιάηζμ αθμφ ηαηαθφζαιε,
ζζβμφνερε ηα ιπζζηυηα ζηδκ πθαζηζηή ζαημφθα ι’ έκα ζονιαηάηζ, ηα
ηθείδςζε ζηδ ααθίηζα ημο ηαζ πήβε κα παίλεζ Ξηναιπθ. Σζηυζμ, έκα
ιονιήβηζ ηαηάθενε κα πανααζάζεζ ηδ ζαημφθα ηζ μ Ογυεθ ακδζοπεί υηζ μζ
ζφκηνμθμί ημο έπμοκ δζεζζδφζεζ ηαζ ζε άθθα ηαίνζα εδάθδ. Μεηάεζ έλς έκα
ημοηί γαπανςηά Θάζη & Άζη πάκς ζε ιζα πεηζέηα.
«Μχξ ανίζηεζξ ακ οπάνπμοκ ηνφπεξ ζε ιζα πθαζηζηή ζαημφθα;»
θέεζ. Μνμηείκς κα αβάθεζ ηα ιπζζηυηα ζημ πμθ ή ζημ αιάλζ ιμο, αθθά μ
Ογυεθ δεκ δέπεηαζ ηίπμηα απ’ ηα δομ. Βίκαζ απμθαζζζιέκμξ κα ακαηαθφρεζ
ηδκ αζηία ηδξ εζζαμθήξ.
«Οχνα πνέπεζ κα λεραπκίζς ηδ ααθίηζα ιμο ιήπςξ ηζ έπεζ
ιονιήβηζα», θέεζ, «ηαζ κ’ ακαπμδμβονίζς ηα ζηεπάζιαηα». Μνάβια πμο
ηάκεζ. Λ Ογυεθ νίπκεζ κενυ ιεξ ζηδκ πθαζηζηή ζαημφθα. «Ώοηή δ ζαημφθα
είκαζ εκηάλεζ», ιμο ακαημζκχκεζ. Έπεζ αθθάλεζ ημ ζοκδεζζιέκμ ημο θμφηεν
πμο βνάθεζ «Γ.Β. Ογυεθ» ηζ έπεζ αάθεζ ηζξ θακεθέκζεξ πζηγάιεξ ημο ιε
ηυηηζκεξ, ιπθε ηαζ άζπνεξ νίβεξ. «Έηζζ πενκάκε μζ ιένεξ ιμο», θέεζ.
«Ώκηζιεηςπίγμκηαξ ακυδηα ειπυδζα ηαζ πνμζπαεχκηαξ κα ηα
παναηάιρς».
Βπζζηνέθεζ ηα ιπζζηυηα ζηδ ζαημφθα, πνμζπαεχκηαξ πάθζ κ’
απμεαννφκεζ ημοξ ακεπζεφιδημοξ επζζηέπηεξ ιε ημ ζονιαηάηζ. «Ληέζ,
ηαηαναιέκα ιονιήβηζα! Γζα δμηζιάζηε ηχνα!» Βπακαθαιαάκεζ ηδ
δζαδζηαζία ιε ηζξ ηαναιέθεξ . «μθήζηε, θζθανάηζα ιμο!»
139

Οα ζκαη ημο Ογυεθ εα επζαζχζμοκ ηδ κφπηα. ζμ βζα ηζξ
πνμζδμηίεξ ιμο, δεκ είιαζ ηυζμ ζίβμονμξ. Λ Ογυεθ ηακμκίγεζ κα ιαξ
λοπκήζμοκ ζηζξ 6:45 π.ι. Βίκαζ κςνίηενα απ’ υηζ είπα ζπεδζάζεζ, ηαεχξ ημ
ημονκμοά δεκ λεηζκά πνζκ ηζξ 9:00 π.ι. Θέθς κα ημζιδεχ υζμ βίκεηαζ ηαζ κα
πάνς πνςζκυ ζηα βνήβμνα. Λ Ογυεθ δεκ πνεζάγεηαζ ηυζμ φπκμ. Ξημ ζπίηζ
ζοπκά ηάεεηαζ υθδ κφπηα ηαζ παίγεζ Ξηναιπθ ζημκ οπμθμβζζηή, ή βνάθεζ
ζιέζθ, ή αθέπεζ ηδθευναζδ ηαζ ημζιάηαζ θίβεξ χνεξ ηδκ διένα. Αεκ είκαζ
πενίενβμ πμο πμθθέξ θμνέξ δείπκεζ εημζιυννμπμξ. ιςξ αοηυ ίζςξ έπεζ κα
ηάκεζ ιε ηζξ δζαηνμθζηέξ ημο ζοκήεεζεξ, ηδκ έθθεζρδ φπκμο ή ηζξ ζπάκζεξ
ζοκακηήζεζξ ιε άθθα άημια εηηυξ απυ ημκ παηένα ηαζ ημκ αδενθυ ημο.
«Ημζπυκ εέθεζξ κα ημζιδεείξ ή εέθεζξ έκα ιάεδια;», νςηάεζ μ Ογυεθ.
Θέθς κα ημζιδεχ, έηζζ χζηε κα ιπμνχ κα ζοβηεκηνςεχ ημ
επυιεκμ πνςί ηαζ κα πνμζπαεήζς κ’ ακεαάζς ηδ ααειμθμβία ιμο. ιςξ
εέθς επίζδξ κ’ αημφζς ημκ Ογυεθ κα αβμνεφεζ βζα ημ Ξηναιπθ. Ξημ ηάης
ηάης είκαζ ζπμοδαίμξ ζ’ αοηυ – κα παίγεζ ηαζ κα αβμνεφεζ. Βίκαζ μ ζημπυξ
ηδξ φπανλήξ ημο ζημκ πθακήηδ ηαζ ςξ ζοβηάημζηυξ ημο, ημφ δίκς ηδκ
εοηαζνία. «Θάεδια», θές.
Γζα ηδκ επυιεκδ χνα, μ Ογυεθ πνμζθένεζ ιζα θεπηυ πνμξ θεπηυ
πενζβναθή ηςκ παζπκζδζχκ πμο έβζκακ εηείκμ ημ ανάδο. Ξε δομ απ’ αοηά
πήνε 603 ηαζ 601 ααειμφξ ηαζ κζχεεζ ακεααζιέκμξ. Δ θςκή ημο πδδάεζ
μηηάαεξ, πηοπάεζ παθαιάηζα, ζπεδυκ ακαπδδά ζημ ζηνχια
λακαιεηνχκηαξ ηζξ ηαηαηηήζεζξ ημο, δζααάγμκηαξ θςκαπηά ηζξ θέλεζξ πμο
παίπεδηακ απυ ημ θφθθμ ααειμθμβίαξ ημο. Ραίνμιαζ ηδκ ακάθοζδ
ζηναηδβζηήξ ημο ηαζ ηα ιοζηδνζχδδ παζλίιαηά ημο, ηα ηαοζηζηά ημο
ζπυθζα βζα ηδκ ακμδζία ηςκ ακηζπάθςκ ημο, αηυιδ ηαζ ηδ αθαηχδδ,
έιιμκδ ηαηάπθδλδ βζα ηα πζμ βήζκα πνάβιαηα, υπςξ έκα ιονιήβηζ πμο
ζένκεηαζ ζ’ έκα ημοηί ιπζζηυηα.
Λ Ογυεθ ελδβεί, δίπςξ ακάζα, πχξ έθηζαλε ηδκ πμνεία ημο απυ ηα
ιπεθαθίδζηα πνχηα ημο βνάιιαηα ζημ παζπκίδζ ηςκ 603 ααειχκ, βζα πμζμ
θυβμ ηνάηδζε ηα ηνία θςκήεκηα ΕΕΛ βζα κα ηαζνζάλμοκ ιε ημκ ιπαθακηέν,
πχξ είδε υηζ εα ιπμνμφζε κα ηάκεζ ημ BICES, IBICES (πθδεοκηζηυξ ημο
IBEX), πχξ ηνάαδλε ημ δεφηενμ ιπαθακηέν ηαζ ιπυνεζε κα παίλεζ ημ
vICHIeS βζα 100 πυκημοξ. Οχνα, είκαζ ακεααζιέκμξ.
«ΐάγς SERIFIED, ημ ακάβναιια ημο DEFIERS, παίνκς 82
πυκημοξ ηαζ ηάκεζ έκζηαζδ. Μαίγς BOZOS βζα 40 πυκημοξ, ENTAILER βζα
77, ΏΡΒ βζα 58, JIGS βζα 60, ΘΏΙΙΕΟΒ βζα 73. θα ηζ υθα ηα ζηναιπθ
ήηακ ιυθζξ ηέζζενα ηαζ ηακέκα επί εκκζά».
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Νίπκς ιζα ιαηζά ζημ ρδθζαηυ νμθυζ δίπθα ζημ ηνεαάηζ ιμο: 1:15.
ιςξ μ Ογμ δεκ θέεζ κα ηεθεζχζεζ. Οχνα ένπεηαζ ηαζ ημ ιάεδια. «Ομ εέια
είκαζ υηζ ακ έπεζξ ηαθή βκχζδ θέλεςκ υπςξ εβχ, δεκ θμαάζαζ ηακέκα
βνάιια», θέεζ. «Γεκζηά λένεζξ πμζα είκαζ ηαηά βνάιιαηα. Γζα ηo W εα
ακδζοπμφζεξ. Γζα ημ U εα ακδζοπμφζεξ. Γζα ηα J & Q, μπςζδήπμηε. ιςξ
βζα μηζδήπμηε άθθμ δεκ πνέπεζ κα θμαάζαζ».
«Ζζ ακ δεκ έπεζξ ηδ βκχζδ εκυξ παβηυζιζμο πνςηαεθδηή;» νςηάς.
«Ζάεε θμνά πμο είζαζ ζε ζζμδφκαιδ ή ηαθφηενδ εέζδ απυ ημκ
ακηίπαθυ ζμο, δεκ πνέπεζ κ’ ακδζοπείξ ακ εα ηθείζεζ ημ ηαιπθυ. Λ ηφνζμξ
θυβμξ βζα ημκ μπμίμ μζ παίηηεξ ηδξ ηαηδβμνίαξ ζμο παναιέκμοκ ζ’ αοηή
βζα πνυκζα, είκαζ υηζ δεκ ηαηαθαααίκμοκ πςξ δεκ οπάνπεζ θυβμξ κα παίγμοκ
θμαζζιέκα. Ώκ ηάκεζξ ημ ηαθφηενμ πμο ιπμνείξ, αηυιδ ηαζ ιε πμθφ
ιζηνυηενδ βκχζδ θέλεςκ απ’ ηδ δζηζά ιμο, οπάνπμοκ ηαθφηενμζ ηνυπμζ κα
επζθφζεζξ πνμαθήιαηα ιε ηα βνάιιαηα ηαζ κα εθέβλεζξ ημ ηαιπθυ απυ ημ
κα παίγεζξ ιυκμ ηνζβνάιιαηεξ βζα πυκημοξ».
Λ Ογυεθ ακαθένεηαζ ζημ ζφκδεεξ ιμκηέθμ ηςκ αβχκςκ παιδθχκ
ηαηδβμνζχκ, ηαηά ημ μπμίμ μζ παίηηεξ ημθθάκε απυ πάκς ή ηάης
ηνζβνάιιαηεξ θέλεζξ, θεάκμκηαξ ζοκήεςξ ζακ ιε ζηαθμπάηζα, απυ ημ
ηέκηνμ ζηδκ ηάης ανζζηενή βςκία. Οα ηαιπθυ ηςκ ελπέν, ζε ακηίεεζδ,
πμζηίθμοκ ζε ζπήια ηαζ απθχκμκηαζ, εηηείκμκηαζ βνήβμνα απυ ηδκ ημνθή
ζημ ηάης ιένμξ ηζ απυ πθεονά ζε πθεονά.
ΐέααζα, δ ηενάζηζα βκχζδ θέλεςκ επζηνέπεζ πζμ πενζπεηεζχδεξ
παζπκίδζ, υιςξ αοηυ πμο είβεζ μ Ογυεθ είκαζ πενζζζυηενμ δ ηαηηζηή πανά ημ
ζηοθ. Λζ ελπέν βίκμκηαζ ελπέν, υπζ ιυκμ βζαηί ιεθεημφκ θέλεζξ, αθθά επεζδή
είκαζ νζρμηίκδοκμζ ηαζ ζηακμί κα γοβίγμοκ ημ νίζημ ηαζ ηα επαηυθμοεά ημο.
Θαηνζά απυ ημ ηαιπθυ, ίζςξ κα ιδκ είκαζ αθελζπηςηζζηέξ ή ηοπμδζχηηεξ
ημο πνδιαηζζηδνίμο, υιςξ δ πνμεοιία ημοξ κα ημζηάγμοκ ηαηάιαηα ηαζ
άθμαα έκα πνυαθδια είκαζ ηάηζ πμο εαοιάγς ζημκ Ογυεθ ηαζ ζημοξ
άθθμοξ ελπέν. Ίζςξ είκαζ πενζεςνζαημί ιε πνάμοξ ηνυπμοξ ή
απμηοπδιέκμζ ηειπέθδδεξ, υιςξ πίζς απυ ημ ακαθυβζμ βζα πεκήκηα θεπηά,
είκαζ ζηοβκμί δμθμθυκμζ. Έηζζ, ηζ ηζ ακ αάθς έκα εθεφεενμ Β ζε ζηήθδ
ηνζπθήξ αλίαξ θέλδξ; Ια δμφιε ακ ιπμνείξ κα ηάκεζξ ηίπμηε ι’ αοηυ.
πςξ ηαζ ηα πενζζζυηενα παζπκίδζα, ηζ αοηυ θέεζ ηάηζ βζα ημ πχξ
επζθέβμοιε κα γήζμοιε ηδ γςή ιαξ. Λζ παίηηεξ ημο Ξηναιπθ, αηυιδ ηαζ
πμιπίζηεξ ηανζέναξ πμο δεκ ιεθεημφκ θέλεζξ ή δεκ θαπηανμφκ ημ ηφνμξ ηςκ
ελπέν, είκαζ ηγμβαδυνμζ· δεκ είκαζ ηοπαίμ ημ υηζ ημ Ώηθάκηζη Ξίηζ, ημ Νίκμ ηαζ
ημ Ηαξ ΐέβηαξ είκαζ ζοκδεζζιέκμζ πχνμζ ημονκμοά. Λζ παίηηεξ
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πνμζεθηφμκηαζ απυ ηζξ πθμφζζεξ απμδυζεζξ ηαζ ηδκ ζδέα ημο νίζημο. Γζα
ημοξ ηαθφηενμοξ παίηηεξ, ημ ηαιπθυ είκαζ έκα ιένμξ βζα κα η’ αναδζάζεζ
ηακείξ υθα, βζα κα δμηζιάζεζ ηδκ αοημπεπμίεδζή ημο, ηζξ βκχζεζξ ημο ηαζ
ηδ ζοκαζζεδιαηζηή ημο βεκκαζυηδηα. πςξ ζημ πυηεν, δ ιπθυθα είκαζ
ιένμξ ημο Ξηναιπθ, υπςξ ημ κα παίγεζξ θέλδ πμο λένεζξ υηζ δεκ είκαζ
απμδεηηή ηαζ κα πενζιέκεζξ κα ηζζιπήζεζ μ ακηίπαθμξ. Ώθθά πνέπεζ κα
λένεζξ πυηε ηαζ εκακηίμκ ηίκμξ κα ιπθμθάνεζξ. Ώθθζχξ εα εηηεεείξ ςξ
απαηεχκαξ. Ξημ Ξηναιπθ, μζ θζβυηενμ εοζοκείδδημζ είκαζ αοημί πμο
ηενδίγμοκ ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ. Αεκ θμαμφκηαζ ηζξ ζοκέπεζεξ. Θπμνμφκ
κα ηνφαμοκ ηδ δμθζυηδηά ημοξ.
«Έπεζξ αθθενβίεξ;» νςηάεζ μ Ογυεθ.
«Ραζιμονδηυ ήηακ», απμηνίκμιαζ.
«Ομ παζιμονδηυ ζμο αημφζηδηε ζακ ηζξ ιφλεξ ιμο».
Δ ζοβηαημίηδζή ιμο ιε ημκ Ογυεθ ιμο απμηαθφπηεζ βζα πνχηδ
θμνά έκα θμνδηυ πηοεθμδμπείμ, ημ μπμίμ έπεζ πάκηα δίπθα ζημ ηνεαάηζ
ημο. Ώηυιδ, ηδκ ρφπςζή ημο ιε ηα έκημια. Ομ υηζ οπάνπμοκ ιονιήβηζα ζ’
έκα υπζ πμθοηεθέξ λεκμδμπείμ ιεξ ζημ δάζμξ, ανβά ηδκ άκμζλδ, δεκ εα
’πνεπε κα ημκ εηπθήζζεζ, ημ ίδζμ ηαζ δ ακαηάθορδ ιζαξ ανάπκδξ ζημ
ιπάκζμ. Βίκαζ ημ λοπκδηήνζ ιμο: o Ογυεθ ιε έκα ιπθμογάηζ πμο βνάθεζ
«Ξηναιπθ» ηαζ βηνζ πακηεθυκζ πμο ηναηζέηαζ ιε ηυηηζκεξ ηζνάκηεξ,
πενζβνάθεζ ηδ ζηδκή ιε ηδκ ανάπκδ.
Μανά ηα ιεηαιεζμκφπηζα ιαεήιαηα ημο Ογυεθ, βζα άθθδ ιζα θμνά
παίγς ιέηνζα. Αεκ θηζάπκς ζηαθμπάηζα ιε ηνζβνάιιαηεξ θέλεζξ αθθά
πανααζάγς εειεθζχδεζξ ηακυκεξ: ζ’ έκακ αβχκα, πανά ημ άκεημ
πνμαάδζζιά ιμο, παναιίγς έκα ιπαθακηέν κςνίξ βζα 28 πυκημοξ, έηζζ
χζηε κα λεθμνηςεχ έκα ηνμιαηηζηυ Q, εκχ ημ ζςζηυ εα ’ηακ κ’ αθθάλς
βνάιιαηα. Ξ’ έκακ άθθμ, αάγς ηέζζενζξ θάεμξ θέλεζξ πμο υθεξ
απμννίπημκηαζ ιεηά απυ έκζηαζδ. Ξε αβχκα υπμο έπς πνμαάδζζια 78
ααειχκ ηαζ ημ ζαημφθζ είκαζ άδεζμ, απμηοβπάκς κα ηθείζς ημ ιμκαδζηυ
δζάδνμιμ βζα ζηναιπθ, ιζα εέζδ ζε ηνζπθή αλία θέλδξ πμο ανπίγεζ ιε ΐ, ηαζ
ιδκ έπμκηαξ ηαηαβνάρεζ ηα οπμθεζπυιεκα βνάιιαηα ζςζηά,
παναημθμοεχ ημκ ακηίπαθυ ιμο κα αάγεζ ημ BUNDLING βζα 80 ηαζ ηάηζ
ααειμφξ ηαζ κα ηενδίγεζ.
Βίκαζ υθμ ηαζ πζμ απμβμδηεοηζηυ επεζδή ιαεαίκς. Ξδιεζχκς ηα
ακαθυβζα ιε ηδ ιεβαθφηενδ ζοπκυηδηα. Έπς ανπίζεζ κα ιεθεηχ υθεξ ηζξ
ηεηναβνάιιαηεξ θέλεζξ ηζ αοηυ πζάκεζ ηυπμ. Ηέλεζξ υπςξ YEUK, GINK,
TWAE ηαζ DEIL, υθεξ ανίζημοκ ημ δνυιμ απυ ημ ηεθάθζ ιμο ζημ ηαιπθυ,
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υπςξ ηαζ μζ OIDIA, ZAIRE ηαζ OBEAH. ΐνίζης ημ OVERFISH βζα 101
πυκημοξ ηαζ ηα BLATTER ηαζ MORGAN ηαζ FAKIR. Ώθθά ειθακίγμιαζ
ζακ κα έπς απέπεεζα βζα ηδ κίηδ, ζακ κα θμαάιαζ αοηυ αηνζαχξ πμο θές
υηζ εέθς. Μαίνκς ιεβάθμ πνμαάδζζια ηαζ ημ αθήκς κα ελακειζζηεί.
Ππμεέης υηζ ιζα πενίενβδ δζάηαλδ βναιιάηςκ είκαζ ηαθή ή υηζ μ ακηίπαθυξ
ιμο εα είκαζ ανηεηά θμαζζιέκμξ ηαζ δεκ εα ηάκεζ έκζηαζδ. ΐέααζα, μ
ακηίπαθμξ δεκ είκαζ θμαζζιέκμξ, δ θέλδ ιμο δεκ είκαζ ζςζηή ηζ εβχ
ηνεθαίκμιαζ ηαζ αβαίκς απυ ηδκ αίεμοζα πενπαηχκηαξ κεονζηά ηαζ
ζζπηζνίγμκηαξ ημκ εαοηυ ιμο.
Θεηά απυ ιζα ιένα ιε ηνεζξ κίηεξ ηαζ ηέζζενζξ ήηηεξ, ζμοθαηζάνς
ζηδ θίικδ δίπθα ζημ λεκμδμπείμ βζα κα λεθαιπζηάνς. Λ ήθζμξ αζηνάθηεζ,
θοζάεζ εθαθνά, πμοθζά ηζηζαίγμοκ ηζ εβχ ζςνζάγμιαζ ιε βδμφπμ ζημ
βναζίδζ παζνεηχκηαξ ιζα άθθδ παίηηνζα πμο ηάεεηαζ εηεί ημκηά.
«Μχξ πάεζ;» νςηάεζ.
«Άζπδια», θές. «Βίιαζ 5-5».
«Οζ θεξ βζα ημ 0-10», απακηάεζ. «Έπαζα υθα ηα παζπκίδζα».
Θμο ζοζηήκεηαζ ςξ Νμγ Γηνυζιακ. Δ Νμγ είκαζ εαδμιήκηα δφμ
εηχκ ηαζ ιμο θέεζ πςξ ήηακ απυ ημοξ πνχημοξ παίηηεξ ημονκμοά ζηδ Ιέα
Πυνηδ, ηδ δεηαεηία ημο ’70. ηακ ηα παζδζά ηδξ έθοβακ απυ ημ ζπίηζ,
ιεηαηυιζζε ιε ημκ ζφγοβυ ηδξ ζημ Εζναήθ, υπμο παίγεζ ζημκ ιζθμ
Ξηναιπθ ηδξ Εενμοζαθήι, βζα ημκ μπμίμ ηαοπζέηαζ υηζ είκαζ μ ιεβαθφηενμξ
ζημκ ηυζιμ ηαζ ιαγεφεζ ζανάκηα ιε πεκήκηα πζζημφξ ηδ αδμιάδα. Οδκ
πενίμδμ ημο Μμθέιμο ημο Ζυθπμο, ηα ιέθδ θμνμφζακ ιάζηεξ αενίςκ ηαζ
παίγακε ιε ηδ ζοκμδεία ηςκ ζεζνήκςκ ζοκαβενιμφ.
Δ Νμγ ακαπμθεί ημ παθζυ θελζηυ Merriam-Webster πμο
πνδζζιμπμζμφζε πμθφ πνζκ ανπίζμοκ ηα πνχηα ημονκμοά, ηδκ παθζά ζηδκή
Ξηναιπθ ηδξ Ιέαξ Πυνηδξ ζηδκ μπμία ήηακ απυ ημοξ ημνοθαίμοξ παίηηεξ,
ημκ ηαζνυ υπμο έβναρε έκακ παζάκα βζα ημ Ξηναιπθ μ μπμίμξ
δδιμζζεφεδηε ζημ πενζμδζηυ Games. Οδξ γδηχ κα ημκ απαββείθεζ, ηδκ
ηεκηνίγς θίβμ ηαζ ημ ηάκεζ:

Θζζχ κα παίγς Ξηναιπθ ι’ αοημφξ πμο ιμονιμονίγμοκ.
Λ κμοξ ιμο θνάγεζ υηακ βίκμκηαζ θθφανμζ.
Θζζχ κα παίγς Ξηναιπθ ι’ αοημφξ πμο ηζαθααμοημφκ
ζε εβηοηθμπαίδεζεξ.
Ιμιίγς είκαζ πθδηηζημί.
Θζζχ κα παίγς Ξηναιπθ ι’ αοημφξ πμο ηνειμοθζάγμοκ
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πάκς απυ ημ ηαιπθυ χζπμο κα ζημνάνμοκ.
ιςξ αβαπχ κα παίγς Ξηναιπθ ιε ημκ δζηυ ιμο ημζιάηδ.
Αεκ είιαζηε πμθοιαεείξ
ηναηάιε ημ ζηυια ιαξ ηαθά ηθεζζηυ.
Ομ παζπκίδζ ημ ηνέπμοιε
Αζάμθε, ηζ εέθμοιε κα απμδείλμοιε;
«Βίκαζ πμθφ βηκηεκ Ιαξ1», θέεζ δ Νμγ βεθχκηαξ. Βίκαζ δ
ςναζυηενδ ζηζβιή ημο Ξααααημηφνζαημο ηαζ ιε παθανχκεζ ανηεηά χζηε κα
ηενδίζς ηα ηέζζενα απυ ηα πέκηε ηεθεοηαία παζπκίδζα ηαζ κα ηάκς ημ 9-6,
ιε ηεθζηή ηαηάηαλδ έηημξ ζημοξ δεηάλζ. Δ ααειμθμβία ιμο αεθηζχκεηαζ,
ζημ 1288, ηζ υηακ μ Ογμ Έκηθζ, πμο ήηακ δζεοεοκηήξ ημο ημονκμοά, ζηέθκεζ
ηα απμηεθέζιαηα ζημ CGP ηδκ άθθδ ιένα, βνάθεζ δίπθα ζη’ υκμιά ιμο:
«Ώκέαδηε θίβμ· ζημπεφεζ κα βίκεζ ελπέν ιέπνζ κα ηεθεζχζεζ ημ αζαθίμ ημο·
ιπμνεί κα ημ ηάκεζ; Ιαζ, ακ ζηαιαηήζεζ κα παίγεζ θάεμξ θέλεζξ!»
Γζα ιζα ζηζβιή ακανςηζέιαζ, υπςξ δ Νμγ, ηζ κα ζδιαίκεζ δ
ιμκμιακία ιμο. Ίζςξ ηίπμηα. Ίζςξ πενζζζυηενα απ’ αοηά πμο εέθς κα
παναδεπεχ. Θε ημ ηαιπθυ ηαζ ηα βνάιιαηα ηαζ ηα αζαθία θέλεςκ ακμζπηά
πακημφ ζημ ηαεζζηζηυ ιμο, ημοξ ηαηηζημφξ ιμο βφνμοξ ζηα ημονκμοά ηαζ
θεφβμκηαξ απ’ ηδ δμοθεζά κςνίξ ηδκ Μέιπηδ βζα κα πνμθάας ημκ ιζθμ,
ηαηάθενα κα ακαδζαηάλς ηδ γςή ιμο έηζζ χζηε κα ιπμνχ κα παίγς έκα
επζηναπέγζμ παζπκίδζ. Ώοηυ δεκ θαίκεηαζ ηαζ ηυζμ οβζέξ. ιςξ δεκ θαίκεηαζ
ηαζ ηάηζ πνμξ απμθοβή, επίζδξ. Θπήηα ζ’ αοηυκ ημκ ηυζιμ απυ πενζένβεζα
βζα ιζα ηαθή δδιμζζμβναθζηή ζζημνία. Όζηενα λειοαθίζηδηα. Έπς
πνυαθδια ηχνα πμο βνάθς αοηέξ ηζξ βναιιέξ, υιςξ ημ Ξηναιπθ αοηή ηδ
ζηζβιή είκαζ ημ ζδιακηζηυηενμ πνάβια ζηδ γςή ιμο.
«Ομ άζεια ιμο άνπζζε υηακ ήιμοκ είημζζ ηαζ ηάηζ. Βίπα αέααζα
ζαθέζηαηα αθθενβίεξ υηακ ήιμοκ παζδί. Δ ιφηδ ιμο πάκηα έηνεπε ή
θηανκζγυιμοκ. Βίκαζ ηονίςξ δ ζηυκδ ηαζ μζ ηνίπεξ απυ ηα γχα. Αεκ
εοιάιαζ κα είπα ζζημνζηυ ιε ακηίδναζδ ζηδ βφνδ». Λ Γ.Β. Ογυεθ νεφεηαζ,
ακεαάγεζ θθέιαηα ζημ θαζιυ ημο ηαζ ηα απμπςνίγεηαζ.
Μενπαηάιε δίπθα ζημκ αοημηζκδηυδνμιμ Μέθαι ζημκ ηυθπμ ημο
Μέθαι ημο Θπνμκλ, ηάκμκηαξ ιζα πενζμδεία ιε λεκαβυ ζε ζηοθ «Ώοηή είκαζ
δ γςή ζμο», ζηδ βεζημκζά ηαζ ζηζξ παεήζεζξ ημο Ογυεθ. Σξ ζοκήεςξ, θμνάεζ
1

Ακεξηθαλφο πνηεηήο (1902-1971), γλσζηφο γηα ηνπο εθθεληξηθνχο, δίρσο θαλεξφ λφεκα
ζηίρνπο ηνπ.
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ημ θμφηεν Γ.Β. Ογυεθ ηαζ ηα ιεβάθα εθζιιέκα ιάηζα ημο ημζηάγμοκ ιε
δοζημθία ηάης απυ ημ ηαπέθμ Γ.Β. Ογυεθ. Λ Ογυεθ θμνάεζ ιαφνα
αεθδηζηά παπμφηζζα Reebok, έκα βηνζ πακηεθυκζ ηζ έκα ακηζακειζηυ ηςκ
New York Rangers. Ζμοααθάεζ ιζα ηζάκηα ημο Ξηναιπθ.
Λ Ογυεθ δείπκεζ ημ εανασηυ ηέκηνμ υπμο ζπμφδαζε εανασηά, ηδ
ζοκαβςβή απυ ηδκ άθθδ πθεονά ηςκ ηαημζηζχκ, ημ βναθείμ ημο
μδμκηζάηνμο ημο. «Λ μδμκηίαηνυξ ιμο είκαζ πζεακυκ μ ηφνζμξ θυβμξ πμο
δεκ είιαζ πθμφζζμξ ζήιενα», θέεζ. «Βίπα ηυζα πνμαθήιαηα ιε ηα δυκηζα ιμο
υθα ηα πνυκζα». Ώθθά ηα αθδεζκά πνμαθήιαηά ημο είκαζ ανηεηά κμηζυηενα.
«Λ ηνφμξ αέναξ», ελδβεί μ Ογυεθ, «δδιζμονβεί πίεζδ ηυκηνα ζηδκ ακαπκμή
ιμο ηζ αοηυ πονμδμηεί επεζζυδζμ άζειαημξ ή επεζζυδζμ αενίςκ. Ή ηάηζ
άθθμ».
Βίκαζ δ δοζακελία ηδξ θαηηυγδξ, πμο μ Ογυεθ ηδκ ακάβεζ ζηα
πνυκζα ημο δδιμηζημφ, υηακ δ διενήζζα δυζδ βάθαημξ ήηακ «ηνία ημοηζά
ηςκ 250 βναιιανίςκ ηςκ επηά ζεκηξ, ηζ έκα αηυιδ πμηήνζ υηακ βονκμφζα
ζπίηζ». Βίκαζ μζ αθθενβίεξ ζε ηνμθέξ πμο θαίκεηαζ κα ειθακίζηδηακ ζηα
είημζζ ηάηζ ημο. «Βίιαζ αθθενβζηυξ ζε ζπεδυκ μηζδήπμηε αάθς ζημ ζηυια
ιμο, ιε ημ έκακ ή ημκ άθθμ ηνυπμ. Οα εζπενζδμεζδή ιμο πνμηαθμφκ παπζέξ,
ποηκυννεοζηεξ ιφλεξ. Ομ άιοθμ ιμο θένκεζ αένζα. Ομ ίδζμ ηαζ δ θαηηυγδ.
Βηηυξ απυ αένζα, δ ιπίνα ηαζ ημ ηναζί πνμηαθμφκ άζπδια μλέα ζημ
ζημιάπζ. Λζ κημιάηεξ επίζδξ ηάκμοκ ημ ίδζμ ιε ηα μλέα. Οα ηδβακδηά
θένκμοκ μλέα. Γονκάκε πίζς, πάκς ζημκ μζζμθάβμ ιμο, ζημ θαζιυ ιμο ηζ
ακ θηάζμοκ εηεί, πνέπεζ κα ηα αβάθς». Δ δζάβκςζδ πμο έβζκε ήηακ
βαζηνμμζζμθαβζηή παθζκδνυιδζδ. Βίκαζ ηαζ δ εη βεκεηήξ ηαηαννμή πμο
πνεζάγεηαζ ζοπκή απυπνειρδ. Γζα ιζα πενίμδμ, μ Ογυεθ οπέθενε απυ ηδκ
πάεδζδ ημο εονεμεζδή, «κυζμξ ημο Γηνέζα», πμο ημκ έηακε κα πάζεζ ζε έλζ
ιήκεξ 7 ηζθά απυ ηα ζοκδεζζιέκα ημο 60.
«Ζάπμηε ιε έαθεπε αοηυξ μ βζαηνυξ, εζδζηυξ ζηδκ ροπμεεναπεία.
Αζέβκςζε υηζ είπα άβπμξ πμο εοεοκυηακ βζα ηδκ ηαηάπμζδ αένα», θέεζ μ
Ογυεθ. «Ίζςξ είπε δίηζμ, εηηυξ απ’ ημ υηζ πμηέ δεκ ημ αζζεάκεδηα ςξ άβπμξ.
Ήηακ ιε ηάπμζμ ηνυπμ ιζα αημφζζα θοζζηή ακηίδναζδ ζε ηάηζ υπζ
ζοβηεηνζιέκμ. Δ εεναπεία αέααζα θάκδηε κα αμδεά βζα έκα δζάζηδια.
Οεθζηά ηδκ πανάηδζα ηαζ δεκ έπαθηα αένα. Ώοηυ ζοκέαδ 4-5 πνυκζα πνζκ».
Έπς δεζ ημκ Ογυεθ κα πάθηεζ.
«Ώοηυ πμο ιε ακδζοπμφζε ήηακ δ ζδέα πςξ ιπμνεί κα ήηακ
δζακμδηζηυ».
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«Ώοηυ εδχ ημ ηηίνζμ είκαζ πμθφ ζδιακηζηυ βζα ηδ γςή ιμο».
«Έκα ηαηάζηδια ιε βοκαζηεία νμφπα, Ογυεθ;» νςηχ
παιμβεθχκηαξ. Βίκαζ έκα ιμοζηανδί ιαβαγί ζηδκ μδυ Γμοάζη Μθέζκξ 2150,
ηάης απυ ημκ ακορμφιεκμ οπυβεζμ ζζδδνυδνμιμ Ιμφιενμ 2 πμο ηέικεζ ηδκ
ειπμνζηή θεςθυνμ. Ομ Φνίζιακξ.
«Ήηακ ηάπμηε ηνάπεγα, δ Λοάζζκβηημκ Ράζηξ Φέκηεναθ Ξέζαζκβηξ
& Ηυμοκ, υπμο δμφθεοα βζα πέκηε πνυκζα ςξ ηαιίαξ ηαζ ανπζηαιίαξ»
Λ Ογυεθ ήηακ ιέηνζμξ ιαεδηήξ, πνχηα ζημ παζίβκςζημ Ηφηεζμ
Βπζζηδιχκ ημο Θπνμκλ ηαζ ιεηά ζημ ημθέβζμ Ζμοίκξ, ημ μπμίμ πανάηδζε
ιεηά απυ δομ πνυκζα θθίπεν. ιςξ δεκ ήηακ ακεπανηήξ. Ξηδκ ηνάπεγα,
υπμο πνμζθήθεδηε ζηα δεηαεκκζά ημο, μ Ογυεθ είπε ζημ ηέθμξ οπυ ηδ
δζηαζμδμζία ημο μηηχ οπαθθήθμοξ. Βιθακζγυηακ κςνίξ βζα κ’ ακμίλεζ ημ
πνδιαημηζαχηζμ, ιμίναγε ιεηνδηά ζηα ηαιεία ηαζ επζαεααίςκε ημ ηθείζζιμ
ηςκ θμβανζαζιχκ ημοξ. «ζμ ιεβαθφηενδ ζηακυηδηα έδεζπκα, ηυζμ
πενζζζυηενα ιμο γδημφζακ κα ιάες ηζ αοηυ δεκ ιε πείναγε. ιςξ ιυθζξ
έιαεα ηα πάκηα, πενίιεκακ κα αμδεχ ημοξ άθθμοξ πενζζζυηενμ. Δ δμοθεζά
πμο θμνηςκυιμοκ ιεβάθςκε ηαζ ηεθζηά έηακα ηυζεξ δμοθεζέξ άθθςκ πμο
δεκ ηεθείςκα ηζξ δζηέξ ιμο. Ώοηυ ιε βέιζγε άβπμξ».
Ομ άβπμξ, θέεζ μ Ογυεθ, ήηακ ημ έκαοζια βζα ηζξ αννχζηζεξ ημο.
Μαναζηήεδηε απυ ηδκ ηνάπεγα βζα κα ηάκεζ εεναπεία βζα ηδ κυζμ ημο
Γηνέζα, φζηενα έπζαζε δμοθεζά ζε ιζα άθθδ ηνάπεγα ζημ ηέκηνμ ημο
Θακπάηακ, ηδκ μπμία ηνάηδζε βζα πέκηε αηυιδ πνυκζα. ηακ δ
ηαθαζπςνία απυ ημ ζημιάπζ ημο έβζκε ακοπυθμνδ, μ Ογυεθ ηεθζηά «αβήηε
ζηδ ζφκηαλδ». Ήηακ είημζζ εκκζά. «Θα ιμο άνεζε πμθφ κα ιπμνχ κα
δμοθέρς. θα ηα πνμαθήιαηα πμο έπς είκαζ ηυζμ ελμοεεκςηζηά χζηε
είκαζ βεθμίμ κα ζηέθημιαζ υηζ πνμζπαεχ κα παναιείκς ζε ιζα δμοθεζά
εκκζά ιε πέκηε».
Λ Ογυεθ ιμο δείπκεζ ημ πναηημνείμ ζημζπδιάηςκ υπμο πανάιζζε
ιένμξ απ’ ηδ κζυηδ ημο. Ώβμνάγμοιε ηεκίξ 1, θνμφηα ηαζ ηεκυθζ2 –υθα
θαζκμιεκζηά απυ ηα απαβμνεοιέκα βζα ημ ζημιάπζ ημο, αθθά μ Ογυεθ ηα
ηνχεζ υθα πανά ηα πνμαθήιαηά ημο– ηζ μ Ογυεθ ελμνιά ζ’ έκα
ζμοπενιάνηεη βζα ιμζπανίζζα ιοαθά. Αεκ έπεζ ηφπδ. Θεηά θεφβμοιε βζα ημ
Rite Aid3 υπμο μ Ογυεθ αβμνάγεζ θνμοημποιμφξ. Οζεηάνεζ ημ πενζεπυιεκμ

1

Αικπξά κε γεκηζηή δχκε.
Γιπθά κε θξέκα.
3
Αιπζίδα θαηαζηεκάησλ κε θάξκαθα, ζπκπιεξψκαηα δηαηξνθήο, θιπ.
2
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ζε λζκά θνμφηα ηαζ ηαηαθήβεζ ζ’ έκα ιπθε παναζηεφαζια ιε αηηζκίδζα ηζ
έκα ιπμοηάθζ κενυ βζα ιέκα. Ομ κενυ θένκεζ ιφλεξ ζημκ Ογυεθ.
Ομ ημφαθζκμ ζπίηζ ηςκ Ξένιακ, βζα δομ μζημβέκεζεξ, είκαζ ζηδ
θεςθυνμ Ηαηςκίαξ ηζ έπεζ νμγ ηέκηεξ, θνάηηδ ιε αθοζίδεξ ηαζ έκα βένζημ
έθαημ ιπνμζηά ημο. Θζα επζβναθή ζηδκ πυνηα θέεζ, ΜΗΏΞΕΒ ΖΏΕ ΏΗΗΛΕ
ΜΣΗΔΟΒΞ, ΜΏΝΏΖΏΗΛΠΘΒ ΡΝΔΞΕΘΛΜΛΕΒΕΟΒ ΟΔΙ ΒΕΞΛΑΛ ΟΛΠ
ΙΕΛΠ ΟΓΒΝΞΒÏ. Λ Ογυεθ γμφζε πάκηα ζ’ αοηυ ημ ζπίηζ. Δ ιδηένα ημο
Γενηνμφδδ ενβαγυηακ ζημ μζημβεκεζαηυ δζηαζηζηυ ζφζηδια, ιεηά ζηδκ
βναιιαηεία ημο ημθεβίμο Ηέιακ, ιεηά ζημ βναθείμ ημο ημπζημφ εζζαββεθέα
ημο Θπνμκλ, ςξ αμδευξ ζηδκ ηαλζκυιδζδ ηςκ δζηoβναθζχκ. Μέεακε απυ
ηανηίκμ ζημ πάβηνεαξ ημ 1988. Λ παηέναξ ημο Ογυεθ, Θάζη, είκαζ
ζοκηαλζμφπμξ θμβζζηήξ. Λ αδενθυξ ημο, Ηάνζ, δέηα πνυκζα ιεβαθφηενμξ
ημο Ογυεθ, πήβε ζημ ημθέβζμ βζα ηνία πνυκζα ηαζ δμοθεφεζ ζακ δζμνεςηήξ
ηεζιέκςκ. Θέκεζ ηζ αοηυξ ζημ ζπίηζ, ζημ διζοπυβεζμ ιε ηζξ δομ βάηεξ ημο –
πμο δεκ επζηνέπεηαζ κ’ ακεαμφκ πάκς θυβς ηςκ αθθενβζχκ ημο Ογυεθ. Λ
Ηάνζ είκαζ επίζδξ ελπέν ημο Ξηναιπθ, υιςξ δεκ οπμθένεζ απυ
ελμοεεκςηζηέξ αζεέκεζεξ υπςξ μ Ογυεθ. Ζακείξ απυ ημοξ δομ αδενθμφξ δεκ
πακηνεφηδηε πμηέ ηζ μ Ογυεθ αβαίκεζ νακηεαμφ ζπάκζα ακ υπζ ηαευθμο, έκα
εέια πμο, υπςξ υθα η’ άθθα, εα ζογδημφζε εοπανίζηςξ.
Λ Ογυεθ ήηακ έλζ εηχκ υηακ άνπζζε κα παίγεζ Ξηναιπθ ιε ηδκ
μζημβέκεζά ημο. Ζαηαβμδηεφηδηε απυ ημ βεβμκυξ υηζ έκαξ ζοκδοαζιυξ
βναιιάηςκ ιπμνεί κα θηζάλεζ πενζζζυηενεξ απυ ιία θέλεζξ ηαζ υηζ ήηακ ζε
εέζδ κα ηζξ ανεζ. Ήηακ αηυιδ έκαξ ακεηηυξ ηνυπμξ κα πενάζεζ ηδκ χνα
ημο ιε ηδ ιδηένα ημο, ηδκ μπμία πενζβνάθεζ ςξ δφζημθδ ηαζ δοζάνεζηδ.
«Οα ηεθεοηαία δέηα πνυκζα ηδξ γςήξ ηδξ έπαζγα αηέθεζςηεξ χνεξ Ξηναιπθ
ιαγί ηδξ», θέεζ μ Ογυεθ. «ΐαζζηά ήηακ ημ ιυκμ πνάβια πμο εοπανζζηζυιμοκ
κα ηάκς ιαγί ηδξ».
Ξημ θφηεζμ μ Ογυεθ έπαζγε ιυκζια ζηάηζ αθθά πμηέ δεκ ημο άνεζε
ζη’ αθήεεζα· ήηακ απθχξ έκαξ ηνυπμξ κα ζημηχκεζ ηδκ χνα ημο. Δ
ορδθυηενδ ααειμθμβία ηαηάηαλήξ ημο ήηακ 2052, επζπέδμο ελπέν, αθθά
«ζε ιζα ηθίιαηα υπμο ημο απθμφ ιεην ήηακ 2200 ηαζ πάκς, ημο δζεεκμφξ
ιεην 2400 ηαζ πάκς, ημο βηνακ ιεην 2600 ηαζ πάκς. Αεκ οπήνπε πενίπηςζδ
κα ηαημνεχζς κα πάνς μφηε ζζμπαθία απ’ αοημφξ, ηυζμ ηαηυξ ήιμοκ».
Ξηα είημζζ ιε ηνζάκηα ημο, υηακ δμφθεοε ζημ ηέκηνμ, μ Ογυεθ ζηαιαημφζε
ζοκήεςξ ηζξ κφπηεξ ζημκ ιζθμ Ξηαηζμφ ημο Θακπάηακ, ζημ δέηαημ
υνμθμ ημο Ζάνκεβηζ Ρμθ Ξημφκηζμξ επεζδή δεκ ημο άνεζε κα παίνκεζ ημκ
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οπυβεζμ ηζξ χνεξ αζπιήξ πμο ήηακ θίζηα. Ομ ιζζυ πνυκμ δζάααγε
εθδιενίδα, ρζθμημοαέκηζαγε ή έπαζγε πενζζηαζζαηά Ξηναιπθ, ακ ηαζ ιυκμ
έκαξ απυ ημοξ ιεην ημο ζηαηζμφ, μ Άγα Ρυθιακ, έκαξ ιεβάθμξ παίηηδξ
πμο είπε παίλεζ εηαημκηάδεξ παζπκίδζα ιε ημκ Θπυιπζ Φίζεν, ήηακ
πναβιαηζηυξ παίηηδξ ημο Ξηναιπθ.
Ζαηυπζκ, μ Ογυεθ έπαζγε ζ’ έκακ υιζθμ Ξηναιπθ ζημ Φμίκζλ, υηακ
επζζηεπηυηακ ημοξ βμκείξ ημο πμο είπακ ιεηαημιίζεζ εηεί βζα θίβμ ηαζνυ,
ηαζ ηένδζζε ηα πενζζζυηενα παζπκίδζα εκακηίμκ ηαθχκ παζηηχκ. ηακ
ημονάζηδηε κα παίγεζ ζηάηζ βζα θεθηά ιε ημκ Ρυθιακ, ημ βφνζζακ ζε
Ξηναιπθ. Λ Άγα ημκ δζέθοζε αθθά μ Ογυεθ αεθηζςκυηακ θίβμ θίβμ. «ηακ
ημκ ηένδζζα άκεηα ζε δομ πανηίδεξ ζηδ ζεζνά, είπα ηεθζηά, “Ληέζ, είκαζ χνα
κα ημζηάλς ρδθυηενα, ημκ ιζθμ ηδξ Ιέαξ Πυνηδξ”», θέεζ μ Ογυεθ.
Λ Ογυεθ νμφθδλε ηζξ δζβνάιιαηεξ ηαζ ηνζβνάιιαηεξ θέλεζξ ηαζ πήνε
ααειμθμβία 1570 ιεηά ημ πνχημ ημο ημονκμοά. Μνμηνίεδηε ζηδκ
ηαηδβμνία ηςκ ελπέν ζημ εεκζηυ πνςηάεθδια ηδξ Ιέαξ Πυνηδξ ημ 1989,
ηενιάηζζε ιε 14-13 ηαζ δ ααειμθμβία ημο εηημλεφηδηε ζημ 1774. ηακ ημ
εηκεονζζηζηυ ημο έκηενμ ημκ ακάβηαζε κα παναηήζεζ ηδ δμοθεζά ημκ
επυιεκμ πνυκμ, μ Ογυεθ ημ ένζλε ζημ Ξηναιπθ. Ξηδκ πναβιαηζηυηδηα, δεκ
πνεζαγυηακ κα δμοθεφεζ. Ομ ζπίηζ ημο παηένα ημο δεκ είπε δακεζαηά αάνδ
ηαζ ιζα ιζηνή ηθδνμκμιζά απ’ ηδ ιδηένα ημο επέηνεπε ζ’ αοηυκ, ημκ παηένα
ημο ηαζ ημκ αδενθυ ημο κα γμοκ άκεηα. Έηζζ, ημ Ξηναιπθ έβζκε μ ζηυπμξ
ημο Ογυεθ. Γζαηί υπζ; «ΐαζζηά δεκ οπήνπε ηάηζ άθθμ κα ηάκς ζ’ αοηή ηδ
γςή ηυζμ ηαθά».
O Ογυεθ αβαίκεζ απ’ ημ ζπίηζ ηαιζά δομ θμνέξ ηδ αδμιάδα,
ζοκήεςξ βζα εεθήιαηα ηδξ βεζημκζάξ ή βζα κα δζεοεφκεζ ημκ ιζθμ Ξηναιπθ
ημο Θακπάηακ, ηάεε Μέιπηδ ανάδο. Ομκ οπυθμζπμ πνυκμ; «Ζμζιάιαζ,
ηνχς, παίγς Ξηναιπθ ζημ Ίκηενκεη, πάκς ημκ ηαζνυ ιμο, αδνακχ», ιμο
θέεζ μ Ογυεθ.
Αμοθεφεζ ζ’ έκακ οπμθμβζζηή ζ’ έκα πηοζζυιεκμ βναθείμ δίπθα
ζηδκ ημογίκα. Ώοηυ πμο ηάπμηε ήηακ ημ ηναπέγζ ημο θαβδημφ ηχνα είκαζ
ηαθοιιέκμ ιε ηθεζζηέξ άπνδζηεξ επζζημθέξ, ζημίαεξ πανηζά, δζζηέηεξ ηαζ
ημονεθζαζιέκα θελζηά ημο Ξηναιπθ. Ππάνπεζ έκα παθζυ θμνδηυ νάδζμ,
ιαζμφνζα πέκεξ, ζαημφθεξ ιε πθαζηζηέξ ζαημφθεξ ηαζ ημοηζά απυ κηεθίαενζ
ζηδκ παθζά, αηαηάζηαηδ ημογίκα. (Βηηυξ απυ ημ πνςζκυ ημοξ, μζ Ξένιακ
ηνχκε ηα πενζζζυηενα βεφιαηα απυ κηεθίαενζ). Ξημ πανμιμίςξ
αηαηάζηαημ ηαεζζηζηυ, μ Ογυεθ ιμο δείπκεζ έκα πμνηνέημ ημο ιε ηάναμοκμ
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πμο έηακε ιζα βοκαίηα ζημκ ιζθμ Ξηαηζμφ ημο Θακπάηακ ηζ έκα ζηίηζμ
ημο παηένα ημο πμο θζθμηεπκήεδηε ζηζξ Φζθζππίκεξ ηαηά ημκ Αεφηενμ
Μαβηυζιζμ· μ Ογυεθε ημο ιμζάγεζ – ιεβάθα αοηζά, ηζμοθμφθζα ζηα ιαθθζά,
πθαηζά ιφηδ πμο ηάκεζ ζπεδυκ βςκία εκεκήκηα ιμζνχκ ζηδ νάπδ ηδξ.
Ξημκ πάκς υνμθμ, μ Θάζη Ξένιακ ηάεεηαζ ζημ δςιάηζυ ημο
ιπνμζηά ζ’ έκα ηναπέγζ βζα πανημπαίβκζα, ιε ηδκ πθάηδ ζημ πανάεονμ,
έκα βαθαγμπνάζζκμ ναδζυθςκμ ηαζ έκα ζαημφθζ βθεζθζηγμφνζα πθάζ ημο.
Μαίγεζ Θάζηεν Θυκηζ, ημ πνςηυθεζμ Ξηναιπθ ηςκ ανπχκ ηδξ δεηαεηίαξ
ημο ’80. Ξ’ έκα πανημκέκζμ ηαιπθυ, ηυζμ θεανιέκμ χζηε έπεζ λακαβνάρεζ ιε
ιμθφαζ ηζξ αλίεξ ηάπμζςκ ηεηναβχκςκ, μ Θάζη παίγεζ ιζζή κημογίκα
παζπκίδζα ηδ ιένα ιυκμξ ημο. Ρηοπάεζ δοκαηά ηδ θέλδ ημο ζημ Θυκηζ, ημ
μπμίμ ηνία θεπηά ανβυηενα λενκάεζ ηδκ απακηδηζηή ημο ηίκδζδ ηαζ
ακακεχκεζ ηα βνάιιαηα ημο Θάζη. Λ Θάζη πενζζηαζζαηά παίγεζ ιαγί ιε
ημοξ βζμοξ ημο ζε ημονκμοά. Βίκαζ ηάηζ πμο ημκ ηναηάεζ δναζηήνζμ. Βίκαζ
μβδυκηα έλζ πνμκχκ.
Λ Ογυεθ δίκεζ ζημκ Θάζη ημ αημοζηζηυ ημο. Λ Θάζη ηαεανίγεζ η’
αοηί ημο.
«Θέθς κα λένεηε υηζ ημ ζπίηζ είπε άθθδ υρδ υηακ γμφζε δ βοκαίηα
ιμο», θέεζ μ Θάζη ιε ηναπζά θςκή. «Ζάκς υ,ηζ ιπμνχ, Ζαεανίγς θίβμ.
Ώθθά δε ιπμνχ κα ηα ηαηαθένς ι’ αοηυ ημ πάμξ. Θ’ υθα αοηά ηα πανηζά
ηνζβφνς».
Λ Θάζη ηαιζά θμνά πζέγεζ ημοξ βζμοξ ημο κα ανμοκ ιζα δμοθεζά ιε
ηακμκζηυ ςνάνζμ οπαθθήθμο, αθθά θαίκεηαζ κα έπεζ απμδεπεεί ηδκ επζθμβή
ημοξ. «Αμφθερα ελήκηα πνυκζα», θέεζ. «Ζζ αοηυ δεκ ημ απμθάζζζα εβχ».
Λ Ογυεθ ηζ εβχ επζζηνέθμοιε ζημκ ηάης υνμθμ ηαζ ημκ νςηάς
βζα ηδ «δμοθεζά» ημο, ημο παίηηδ ιε πθήνεξ ςνάνζμ, έηζζ υπςξ γήηδζε κα
ημκ πενζβνάθεζ μ ηφπμξ ζημ παβηυζιζμ πνςηάεθδια ημο 1997. Ξίβμονα μ
Ογυεθ εα ιεθεηάεζ υθδ ηδκ χνα, ζηεθηυιμοκ. Ώθθά δεκ έπεζ ηαιζά ζοθθμβή
ιε αζαθία βζα ηζξ θέλεζξ ή μπμζμδήπμηε αζαθίμ ημο είδμοξ. «Αεκ δζααάγς», ιμο
θέεζ ηαεζζιέκμξ ζημκ οπμθμβζζηή. «Ομ ιυκμ δζάααζια πμο ηάκς είκαζ ζ’
αοηή ηδ δζααμθειέκδ μευκδ. Έηζζ ηαζ δμηζιάζς κα δζααάζς απυ πανηί,
κοζηάγς. Ομ παεαίκς βζα πνυκζα. Θυθζξ ακμίλς έκα αζαθίμ ηαζ
πνμζπαεήζς κα ημ δζααάζς, ηα ιάηζα ιμο ηθείκμοκ».
«Ώηυιδ ηζ ακ είκαζ αζαθίμ βζα ηζξ θέλεζξ»;
«Ουηε αηυιδ πζμ βνήβμνα».
Λζ θέλεζξ δεκ ήηακ πμηέ ανηεηέξ. Λ Ογυεθ ιυπεδζε ιε ηα πνχζια
ζηάδζα ηδξ ιεθέηδξ – ζεθίδεξ ηαζ ζεθίδεξ ιε ζηναιπθ ορδθχκ πζεακμηήηςκ
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ζημ αζαθίμ ημο Θάζη Θπάνμκ. Ώπεπεακυηακ ηδκ απμικδιυκεοζδ, αθθά είπε
θοζζηυ ηαθέκημ ζημκ ακαβναιιαηζζιυ. Ώπθχξ έαθεπε ηζξ θέλεζξ. ηακ
αανζυηακ κα δζααάγεζ θίζηεξ θέλεςκ, έκα πνυβναιια ημιπζμφηεν ιε ημ
υκμια Lexability ακαπηένςκε ημ εκδζαθένμκ ημο. Γζα ηάκα δομ πνυκζα
ιεθεημφζε ζημκ οπμθμβζζηή ιζα-δομ χνεξ ηδ ιένα, ηέζζενζξ ιένεξ ηδ
αδμιάδα.
«Θα ημ έεεηα ςξ ελήξ: πέκηε δέηαηα ζηδκ επελενβαζία ηςκ
βναιιάηςκ, δφμ δέηαηα ζηδκ ακηίθδρδ ημο ηαιπθυ ηαζ ηνία δέηαηα ζηδκ
επελενβαζία ημο ηαιπθυ», θέεζ βζα ημ παζπκίδζ. «Ζζ αοηυ πμο εκκμχ ιε ηδκ
επελενβαζία ημο ηαιπθυ, είκαζ κα ζζβμονεφεζξ υηζ ημ ηαιπθυ είκαζ πάκημηε
πνυζθμνμ βζα ιζα ηαθή ηίκδζδ».
«Αείπκεζ εειεθζχδεξ, αθθά δεκ ιπμνμφκ κα ημ ηάκμοκ υθμζ», θές.
«Μμζα είκαζ δ δζαθμνά;»
«Μζεακυκ δ ζοβηέκηνςζή ιμο ζ’ αοημφξ ημοξ πανάβμκηεξ, εκχ
άθθμζ εζηζάγμοκ ζημ κα ανίζημοκ θέλεζξ. Γζα ιέκα δ ελεφνεζδ θέλεςκ είκαζ
ημ εφημθμ ημιιάηζ».
«Ζαζ μ πανάβμκηαξ ικήιδξ;»
«Βίκαζ ημ δοζημθυηενμ».
Γεθάς.
«Ώπθχξ κζχες υηζ δεκ ζοβηναηχ ηαθά», επζιέκεζ μ Ογυεθ.
«Θάθθμκ ημ ηάκεζξ. Έπεζξ απμικδιμκεφζεζ μβδυκηα, εκεκήκηα
πζθζάδεξ θέλεζξ».
«Αεκ δζμβηχκς ηζξ αδοκαιίεξ ιμο. Βίκαζ εθζαενυ πμο ηζξ βκςνίγς».
Βίκαζ αθήεεζα, δ δφκαιδ ημο Ογυεθ δεκ πνμένπεηαζ απυ αβάπδ βζα
ηζξ θέλεζξ. Βίκαζ επίζδξ αθήεεζα πςξ δεκ δζμβηχκεζ ηζξ αδοκαιίεξ ημο. Αεκ
ήηακ ηαζκμηυιμξ. Αεκ δδιζμφνβδζε ηζξ δζηέξ ημο θίζηεξ θέλεςκ. «Βίιαζ
ηαζνμζηυπμξ», θέεζ. «Ζααάθδζα ζηδ δμοθεζά πμο έηακακ άθθμζ. Αεκ ημ
ανκμφιαζ μφηε ζηζβιή». Έκζςεε υιςξ ζαθή έθλδ βζα ηζξ δζαηάλεζξ ηαζ μζ
δζαηάλεζξ ηςκ βναιιάηςκ πενζείπακ πζμ πμθφ κυδια βζ’ αοηυκ απ’ υηζ αοηέξ
ζημ ζηάηζ. Λ Ογυεθ ιπμνεί ααίαζηα κα απανζειήζεζ θέλεζξ εθθδκζηήξ
πνμέθεοζδξ πμο ηεθεζχκμοκ ζε ΛS ηαζ έπμοκ πθδεοκηζηυ ζε ΛΕ, ακηί ζε Ε.
Γκςνίγεζ πμζεξ θέλεζξ πμο ηεθεζχκμοκ ζε US ηάκμοκ ζημκ πθδεοκηζηυ ζε Ε,
πμζεξ ζε ΕΕ ηαζ πμζεξ απ’ αοηέξ πμο ηεθεζχκμοκ ζε UM έπμοκ πθδεοκηζηυ ζε
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Ώ1. Γκςνίγεζ ακ ηάπμζεξ θέλεζξ είκαζ υνμζ ηδξ αμηακμθμβίαξ, ηδξ ακαημιίαξ,
ηδξ μνοηημθμβίαξ ή ηςκ ιαεδιαηζηχκ.
ιςξ αοηυ πμο ημκ μδδβεί είκαζ μζ ακηζεέζεζξ ηαηηζηήξ ημο
παζπκζδζμφ. Λ Ογυεθ ηνχεζ χνεξ, ζοκήεςξ ιεηαιεζμκφηηζεξ, ακαθφμκηαξ
εέζεζξ ημο ηαιπθυ ηαζ αλζμθμβχκηαξ δζαδμπζηέξ ηζκήζεζξ ηαζ ζηέθκμκηαξ
ιεηά ζημ CGP ιαηνμζηεθείξ ακαθφζεζξ βζα ζοβηεηνζιέκα βνάιιαηα.
Λνίζηε έκα πανάδεζβια. Λ ακηίπαθυξ ζμο λεηζκά ημ παζπκίδζ ιε ηδ θέλδ
FOU (επίεεημ πμο ζδιαίκεζ «ιεεοζιέκμξ»). Οίεεηαζ έκα ενχηδια: Οζ ηάκεζξ
ιε ηα EOOPVWZ; Μαίγεζξ VOW πάκς απυ ημ FOU ζημ 7F, θηζάπκμκηαξ
ηαζ ηα OF & WO, ή POOVE (πνμζαθδηζηυξ υνμξ βζα μιμθοθυθζθμ άκδνα)
ηάης απ’ αοηυ, ζημ 9Ε, θηζάπκμκηαξ ηαζ ημ UP; Ια μζ δφμ επζθμβέξ:

ή

Θέζς πνμζμιμίςζδξ, πμο εηηζιά ηδ δοκαιζηή ηςκ ηζκήζεςκ, ημ
πνυβναιια οπμθμβζζηή Mέζαεκ πνμζδζμνίγεζ υηζ ημ VOW είκαζ ακχηενμ. Λ
Ογυεθ δζαθςκεί, ι’ έκακ ηνυπμ πμο δείπκεζ ηδ ζε αάεμξ ακάθοζδ πμο
ιπμνμφκ κα πνμηαθέζμοκ θίβα βνάιιαηα ζ’ έκα ηαιπθυ Ξηναιπθ:

To POOVE ηαζ ημ VOW παίνκμοκ ημοξ ίδζμοξ ααειμφξ. Θε ημ
POOVE παίνκεζξ δφμ παναπάκς βνάιιαηα απυ ημ ζαημφθζ πμο έπεζ
πμθθά πμθφηζια. To POOVE δεκ ακμίβεζ ζδιεία ζε πνμζμδμθυνμοξ
1

Όια απηά ηα θαηλφκελα είλαη πεξίεξγα, αζπλήζηζηα θαη δπζθνινκλεκφλεπηα ζηελ αγγιηθή
γιψζζα.
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δζαδνυιμοξ πμο κα ιπαίκμοκ βνάιιαηα εηηυξ ημο S. Ομ Ε είκαζ πμθφ
πζεακυ κα ημ πάνεζξ ιεηά ηζ έηζζ ηαη’ εθάπζζημκ, ηα WZ πμο ζμο ιέκμοκ
απυ ημ POOVE, απεζθμφκ ιε ημ WIZ ζημ 8Θ ηαζ 50 ααειμφξ. Ομ V ζηδ
ζηήθδ L ζδιαίκεζ υηζ μ ακηίπαθμξ δεκ είκαζ πμθφ πζεακυ κα παίλεζ ζηδ ζεζνά
8 ηαζ κα πάνεζ ηνζπθή αλία βνάιιαημξ. O ακηίπαθμξ ίζςξ παίλεζ ζημ Β ημο
POOVE αθθά ακ ημ ηάκεζ, ημ ΓOWIE ζημ Ζ8 είκαζ ημοθάπζζημκ 34 ααειμί,
ι΄ έκα πμθφ πζεακυ ηνάαδβια ΕΒ ζηζξ πέκηε εοηαζνίεξ πμο έπεζξ ηαεχξ δεκ
έπμοκ αβεζ αηυιδ 9 Ε ηαζ 11 Β. Ομ πεζνυηενμ ζεκάνζμ είκαζ μ ακηίπαθμξ κα
παίλεζ ζημ V ηαζ ιε ηάπμζμκ ηνυπμ κα απμηφπεζξ κα αάθεζξ αιέζςξ ιεηά ημ
Γ βζα πμθθμφξ ααειμφξ, αοηυ υιςξ είκαζ δφζημθμ κα βίκεζ. Ώκ ηαζ είκαζ
λεηάεανα πνμηζιυηενμ κα ζμο ιείκμοκ ηα EPOZ απ’ υηζ ηα WZ, ζ’ έκα
ηαιπθυ πμο πνεζάγεηαζ κα ημθθάξ βνάιιαηα, ηζ υπζ απ’ αοηά ηα ίδζα, ζε
ηάεε βναιιή, ημ κα ηνααήλεζξ ηνία βνάιιαηα ακηί πέκηε, απθμφζηαηα δεκ
οπμθένεηαζ.
Αεκ ζοιθςκμφκ υθμζ, ηζ αοηυξ είκαζ μ ηοπζηυξ Ογυεθ. Άθθμζ
ημνοθαίμζ ελπέν επζηνίκμοκ ηδκ ακάθοζή ημο ιε ζηενευηοπμ ηνυπμ, βζα
ακυδημ άκμζβια ημο ηαιπθυ ιε ημ POOVE ηαζ βζα ηνάηδια ημο απεπεμφξ
W.
«Λ Ογυεθ Ξένιακ αθέπεζ ημ WIZ ηαζ ημ ZOWIE ηαζ θέεζ, “Σναία,
ζοκδοαζιέκεξ εκένβεζεξ”», ακηζηνμφεζ μ Θπμιπ Φεθη. «Ώθθά πμφ εα ηα
παίλμοιε αοηά πμο δεκ είκαζ ηαζ ζηναιπθ; Ια λεθμνηςεμφιε ηα WZ ζημκ
επυιεκμ βφνμ ηαζ κα ιακηέρμοιε ηζ; Θεηά ηνεζξ βφνμοξ παίνκμοιε
βνάιιαηα εκηεθχξ ηοπαία – δεκ έπμοιε ηάκεζ ηίπμηα ζημ κα θένμοιε ηα
βνάιιαηα ιαξ ηαθά ηαζ ιε ζοκμπή… Έκα απυ ηα πθεμκεηηήιαηά ιμο ςξ
ελπέν είκαζ υηζ ακηζθαιαάκμιαζ πχξ κα θένκς ηαθά ηα βνάιιαηά ιμο. Δ
ζδέα κα πεηάλς αοηυ ημ πθεμκέηηδια, ιμο θαίκεηαζ αθθυημηδ».
Λ Ογζι Γηίανζ, πμο έπεζ ζζυηζιδ ααειμθμβία ηαηάηαλδξ ιε ημκ
Ογυεθ, ιμο ζηέθκεζ έκα ζιέζθ. «Λζ ηεθεοηαίεξ αθαηείεξ ημο Ογυεθ είκαζ ηυζμ
άζημπεξ πμο ιμο θένκμοκ ειεηυ». Ππμβναιιίγμοκ, θέεζ μ Γηίανζ, ιζα απυ
ηζξ ααζζηέξ εεςνδηζηέξ αηέθεζεξ ημο Ογυεθ: ακδζοπεί πμθφ βζα πνάβιαηα
πμο δεκ αλίγεζ κ’ ακδζοπείξ. Ξηδκ πενίπηςζδ ημο VOW εκακηίμκ ημο
POOVE, μ Ογυεθ ακδζοπεί πςξ μ ακηίπαθυξ ημο εα ημ εηιεηαθθεοεεί ηαζ
εα ημθθήζεζ βνάιιαηα ζημ πίζς ιένμξ ημο FOU- FOUL, FOUR - ή
ιπνμζηά ζημ VOW- AVOW- ηα μπμία μ ίδζμξ δεκ ηαηέπεζ. ιςξ ιπμνεί κα
ηα πάνεζ εφημθα θυβς ηδξ ιεβάθδξ ημοξ ζοπκυηδηαξ».
Λ Γηίανζ ακαθένεηαζ ζε άθθδ ιζα εέζδ πμο μ Ογυεθ απαλίςζε.
Έκαξ παίηηδξ ημο 1300 ιε η’ υκμια Ξημη, έζηεζθε ζημ CGP υηζ είπε ηα
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AINNRRT, βνάιιαηα επζννεπή ζε ζηναιπθ ακ ελαζνέζεζ ηακείξ ηα δζπθά R
ηαζ Ι. Λ Ξημη νχηδζε ηζ εα ’ηακακ μζ ελπέν. Ζαηαθάααζκε υηζ ήηακ ζηα
πέκηε έηηα ημο RETINA, ημκ ηνίημ πζμ παναβςβζηυ ελαβνάιιαημ ημνιυ βζα
ζηναιπθ, ιε ακμζπηυ ηαιπθυ ηαζ κςνίξ ζημ παζπκίδζ. Έηζζ, δ πνμηίιδζή ημο
ήηακ κα ηάκεζ ιζα ηίκδζδ ιε θίβα βνάιιαηα υπςξ ημ RAN, πμο εα ημκ
άθδκε ιε ηα INRT, ή κα αθθάλεζ ηα N & R, ηναηχκηαξ ημ αηυιδ ηαθφηενμ
AINRT. Ππάνπμοκ πμθθά Β ζημ ζαημφθζ, πνάβια ηαθυ βζα ημκ Ξημη.
Λ Ογυεθ εζνςκεφεηαζ ηδκ ζδέα. Ηέεζ πςξ μ Ξημη πνέπεζ κ’ ακδζοπεί
βζα ηδκ πζεακυηδηα μ ακηίπαθυξ ημο κα ημθθήζεζ έκα Π ζηδ θέλδ WITCH
πμο είκαζ ήδδ ζημ ηαιπθυ. Ομ WITCHY εα ζηυνανε ημοθάπζζημκ 38
ααειμφξ βζαηί ημ Π εα ’πζακε ηνζπθή αλία βνάιιαημξ ηαζ εα ιεηνμφζε πνμξ
δφμ ηαηεοεφκζεζξ. «Ώοηυ ημ πμθφ ηαοηυ ζδιείμ οπμδεζηκφεζ πςξ δ
ακαηνμπή εα πνέπεζ κα ζε πνμαθδιαηίζεζ πμθφ», βνάθεζ μ Ογυεθ. «Ώκ δεκ
έπεζξ έκακ ηαθυ ηνυπμ κα ηθείζεζξ αοηυ ημ ζδιείμ, πμο δεκ έπεζξ, εα πνέπεζ
κα ηενδίζεζξ ημκ ακηίπαθυ ζμο ζημ Π». Λ Ογυεθ πνμηείκεζ κα παίλεζ TRAIN
ή RIANT ηαζ κα αεθηζχζεζ έηζζ ηζξ πζεακυηδηέξ ημο κα ηνααήλεζ ημ Π,
παίγμκηαξ πενζζζυηενα βνάιιαηα.
«Ηάεμξ, θάεμξ, θάεμξ», βνάθεζ μ Γηίανζ. «Λ ζδιακηζηυηενμξ
πανάβμκηαξ, ημκ μπμίμ μ Ξημη ζςζηά εκηυπζζε, είκαζ υηζ έπεζ ημ TRAIN
πάκς ημο ιε έκα ιάηζμ Β κα οπμθείπμκηαζ. Θε πυζμοξ ηνυπμοξ είκαζ
δθίεζμξ μ Ογυεθ; Ώξ ιεηνήζμοιε». Λ Ογζι ιεηνάεζ ςξ ημ εκκζά, ανπίγμκηαξ
απυ ημ βεβμκυξ υηζ ημ ηυθθδια ημο Π δεκ είκαζ δα ηαζ ηυζμ θμαενυ, αθμφ
οπάνπμοκ ιυθζξ δφμ Π ζημ ζαημφθζ πμο ηχνα πενζέπεζ εαδμιήκηα ηνία
βνάιιαηα, ηαζ δεκ είκαζ ηυζμ ηαοηυ ζδιείμ υπςξ ηαζ κα ’πεζ, αθμφ δ
εεςνδηζηή ιέζδ ααειμθυβδζδ ιζαξ ηίκδζδξ είκαζ 35 πυκημζ ηαζ ημ WITCHY
έπεζ 38 ημ εθάπζζημ. Ομ κα πνμζπαεήζεζξ κα ηθείζεζξ ημ ζδιείμ είκαζ θάεμξ.
«πζ ιυκμ βαιζυιαζηε βζα κ’ αθθάλμοιε ηα ηαθά βνάιιαηα βζα
ιυκμ δφμ πθαηίδζα ζημ ζαημφθζ πμο ιπμνμφκ αηυιδ κα πνδζζιμπμζδεμφκ
ζ’ αοηυ ημ υπζ ζδιακηζηυ ζδιείμ, δίπςξ κ’ αθθάγεζ ηαζ πμθφ δ γςή ιαξ,
αηυιδ ηζ ακ ςξ εη εαφιαημξ ηα αάθμοιε εηεί, αθθά μ Ογυεθ ιαξ αάγεζ ηαζ
κα πάκμοιε βφνμοξ βζα κα ηθείζμοιε ημκ ακηίπαθμ πνμηεζιέκμο κα ιδκ ημ
ηάκεζ αοηυξ», βνάθεζ μ Ογζι.
Δ ειιμκή ημο Ογυεθ ιε ηδκ εκδεπυιεκδ ηίκδζδ ημο Π ημκ έηακε κ’
απμιαηνοκεεί απυ έκακ ααζζηυ ζηυπμ: κα «ηηίγεζξ» ημ ζηναιπθ έπμκηαξ
ηαθά βνάιιαηα ζημ ακαθυβζμ, εζδζηά κςνίξ ζημ παζπκίδζ πμο ημ κα πάνεζξ
πνμαάδζζια ιπμνεί κα απμδεζπεεί απμθαζζζηζηυ.
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«Ομ ράνεια ηςκ ζηναιπθ απυ βνάιιαηα ιε ιεβάθεξ πζεακυηδηεξ
είκαζ ζοπκά ζςζηυ», ζοκεπίγεζ μ Γηίανζ. «Ομ ράνεια ηςκ Π υηακ έπεζξ
βνάιιαηα ιε ιεβάθεξ πζεακυηδηεξ βζα ζηναιπθ είκαζ θάεμξ ιε δζπθή
έκκμζα. Μνχημκ, ημ Π δεκ είκαζ δα ηαζ ηυζμ ηαθυ ηαζ επζπθέμκ είκαζ
δφζημθμ κα ημ πάνεζξ. Αεφηενμκ, αοηυ είκαζ αηνζαχξ ημ θάεμξ πνάβια κα
ηάκεζξ ιε αοηά ηα δοκδηζηά ςναία βνάιιαηα. Ζαζ ημ πζμ ζδιακηζηυ, υηακ
έπεζξ πέκηε ηαθά βνάιιαηα πμο ζοκδοάγμκηαζ ιεηαλφ ημοξ, δεκ εέθεζξ κα
ηα παθάζεζξ. Ώηυιδ πενζζζυηενμ υηακ ημ ημιιάηζ πμο ζμο θείπεζ είκαζ έκα
απυ ηα 11 (!) οπμθεζπυιεκα Β. Λ Ογυεθ εέθεζ κα ηαηαηενιαηίζεζ αοηυκ ημ
ζοκδοαζιυ ζημκ μπμίμ αηυιδ ηαζ μζ αδφκαημζ παίηηεξ αθέπμοκ πςξ έπεζ
πνμμπηζηή.
«Θε θίβα θυβζα», βνάθεζ μ Ογζι, «μ Ογυεθ Ξένιακ έπεζ πμθθέξ ηαηέξ
ζδέεξ ζημ Ξηναιπθ. Ώκ βνάρεζξ έκα ηεθάθαζμ ιε ημκ ηίηθμ “Ογυεθ Ξένιακ:
Άκενςπμξ ή Θφεμξ;”, παναηαθχ ιδ δζζηάζεζξ κα πνδζζιμπμζήζεζξ αοηή
ηδκ ακάθοζδ ζημ ζφκμθυ ηδξ. Ή ίζςξ ημ πεζξ: “Ογίι Γηίανζ: Λ Δηηδιέκμξ
πμο Ξοημθακηεί”. Μμζμξ λένεζ πμζμ είκαζ ημ ζςζηυ;»
Λζ μιυηζιμζ ημο Γ. Β. Ογυεθ ιπμνεί κα αιθζζαδημφκ ηδκ ζηακυηδηά
ημο, ημ παβηυζιζμ πνςηάεθδια ή υπζ, ηαζ κα βεθμφκ ιε ηα ζςιαηζηά ημο
ηζη, υιςξ είκαζ δφζημθμ κα ιδκ εαοιάγμοκ ηδκ εηηεκηνζηή ημο αθμζίςζδ.
Βηηυξ ημο Ογμ Έκηθζ, μ μπμίμξ δμοθεφεζ ζηδ βναθεζμηναηζηή ζενανπία ημο
Ξηναιπθ, μ Ογυεθ είκαζ μ ιμκαδζηυξ παίηηδξ πμο αθζενχκεζ ηδ γςή ημο ζημ
παζπκίδζ. Μζμ πμθφ απυ ημκ Έκηθζ ή ημκ Ζαπεθέημ ή ημκ Θπαηξ – ζημκ
μπμίμ, πζζηεφς, μ Ογυεθ εα ιμζάζεζ ζςιαηζηά ανβυηενα ζηδ γςή– μ Ογυεθ
είκαζ μ η. Ξηναιπθ.
Λ Ογυεθ έπαζλε ηάπμηε εηαημκηάδεξ παζπκίδζα εκακηίμκ ημο Θέζαεκ
ζηα μπμία άθδζε ημκ οπμθμβζζηή κα επζθέβεζ ηζξ ηζκήζεζξ βζ’ αοηυκ, ζε ιζα
πνμζπάεεζα κα ηαεμνίζεζ εάκ ημ Θέζαεκ «ηθέαεζ» ζηδ δζακμιή ηςκ
βναιιάηςκ (δίκμκηαξ ζημκ εαοηυ ημο ηαθφηενα βνάιιαηα, υπςξ
οπμρζάγμκηαζ μζ εεςνδηζημί ηδξ ζοκςιμζίαξ). ηακ μ Νμκ ηαζ δ Ξμφγζ
Οίηενη ιεηαηυιζζακ ζηδκ Ώηθάκηα, μ Ογυεθ ακέθααε ημκ ιζθμ ημο
Θακπάηακ ηαζ ζηέθκεζ ιε ζιέζθ επζιεθείξ πενζθήρεζξ ζηα ιέθδ ηάεε αδμιάδα.
Λζ ζοθθμβζζιμί ημο ιεηά ηα ημονκμοά ζοπκά πενζθαιαάκμοκ θεπημιενείξ
ηνζηζηέξ λεκμδμπείςκ ηαζ εζηζαημνίςκ, ζακ ηζ αοηή εδχ βζα έκα ποθυ πμο
έθαβε ζηδ Ξζβηαπμφνδ: «,ηζ δζάμθμ κα ήηακ, ιμο άνεζε πάνα πμθφ, ήηακ
έκα πμθφ ζηακμπμζδηζηυ ηαζ ενεπηζηυ πνςζκυ, θηζαβιέκμ απθά ηαζ θεδκά
ηζ υιςξ βεοζηζηυηαημ, ηζ άθδζε ημ ζημιάπζ ιμο ήζοπμ ζακ πμκηίηζ,
ημοθάπζζημκ ιέπνζ ημ βεφια». Μχξ ιπμνεί κα ιδ ζ’ ανέζεζ αοηυ;
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Λ Ογυεθ έπεζ ηενδίζεζ πάκς απυ ζανάκηα ημονκμοά ζηδκ ηανζένα
ημο. Ομ πνυκμ πμο πέναζε, έπαζε πενίπμο 2.000 δμθάνζα παίγμκηαξ
Ξηναιπθ ιε ηδκ έκκμζα υηζ αθμφ πθήνςζε ηα δζηαζχιαηα ζοιιεημπήξ, ηζξ
ιεηαηζκήζεζξ, ηα λεκμδμπεία ηαζ ηδ δζαηνμθή, ήηακ δφμ πζθζάνζηα ιέζα. Ομκ
πνμδβμφιεκμ πνυκμ, υηακ ηένδζζε ημ παβηυζιζμ, μ Ογυεθ έπζαζε 27.300
δμθάνζα. Ξε πείζια αοημφ ημο ζζπκμφ ιζζεμφ, υηακ ηάπμζμξ νςηά ημκ
Ογυεθ ηζ δμοθεζά ηάκεζ, αοηυξ απακηά «επαββεθιαηίαξ παίηηδξ ημο
Ξηναιπθ». (πζ υηζ νςημφκ αέααζα πμθθμί. Λ Ογυεθ ζπάκζα ζοκακηά
ηάπμζμκ πμο δεκ είκαζ ημο Ξηναιπθ).
«Ομ εέια είκαζ κα είιαζ ανηεηά ηαθυξ ζ’ αοηυ, χζηε κα ιπμνχ κα
πς ζμαανά ζε ηάπμζμκ πςξ γς απυ ημ Ξηναιπθ», ιμο θέεζ μ Ογυεθ. «Ζαζ
κα πνμςεδεεί ανηεηά ημ παζπκίδζ, χζηε αοηυ κα είκαζ αθδεζκυ ςξ
εκδεπυιεκμ. Βίκαζ απμβμδηεοηζηυ βζα ιέκα υηζ αηυιδ δεκ έπμοιε ηαηαθένεζ
κ’ ακαπηφλμοιε ημζκυ πμο κα παναημθμοεεί ημ παζπκίδζ. Αεκ εκκμχ
δζαβςκζγυιεκμοξ. Βκκμχ ηονζμθεηηζηά ημζκυ πμο παναημθμοεεί. Λ ηυζιμξ
εα ιπμνμφζε κα παναημθμοεεί Ξηναιπθ πμθφ ζοπκυηενα απυ ημ ζηάηζ.
Ομ Ξηναιπθ αζηεί πενζζζυηενδ βμδηεία ζημκ πμθφ ηυζιμ. Γίκεηαζ
εοημθυηενα ακηζθδπηυ απυ ημ ζηάηζ».
«Ια παναημθμοεμφκ ηζ;», ημκ νςηάς. Θυθζξ έπμοιε παίλεζ έκα
παζπκίδζ εκακηίμκ εκυξ νμιπυη οπμθμβζζηή ιε η’ υκμια ΒσΞζ-ιπυη ζημ
Ίκηενκεη. «Ια ζε παναημθμοεμφκ κα παίγεζξ TREHALA ηαζ κα ηνέπμοκ
ζημ θελζηυ;»
«Θα πνμηζιμφζα κα ιε παναημθμοεμφκ κα ηάκς ιζα
πεκηαβνάιιαηδ ηίκδζδ ιε ηα ηέζζενα βνάιιαηά ηδξ κα ημθθάκε
δδιζμονβχκηαξ ηαζκμφνβζεξ θέλεζξ», θέεζ μ Ογυεθ. «Ομ εέια είκαζ κα ιαξ
αθέπμοκ κα παίγμοιε υ,ηζ λένμοιε ηαζ κα παναηζκδεμφκ απ’ αοηυ, χζηε κα
πνδζζιμπμζμφκ πενζζζυηενα απ’ αοηά πμο λένμοκ. Αδθαδή, μ εεαηήξ εα
πνέπεζ κα παναηζκείηαζ κα πνδζζιμπμζεί πενζζζυηενα απ’ υζα ήδδ
βκςνίγεζ».
«Ομ μπμίμ ζδιαίκεζ;»
«Δ ιεβζζημπμίδζδ ηδξ εηιεηάθθεοζδξ ηςκ ιέζςκ. Γζ’ αοηυ δ
πεκηαβνάιιαηδ θέλδ ιε ηέζζενα ημθθήιαηα είκαζ ηάηζ εκδζαθένμκ κα δεζ
ηακείξ. Αζυηζ δεκ πενζθαιαάκεζ ακαβηαζηζηά ηάηζ πμο δεκ βκςνίγμοκ υθμζ.
Ώπθχξ πενζθαιαάκεζ ηδ πνήζδ αοηχκ πμο βκςνίγεζξ ηαζ ηδ πνήζδ υθςκ
αοηχκ πμο έπεζξ ιπνμζηά ζμο».
Ώοηυ είκαζ ιάθθμκ ιία απυ ηζξ δζακμδηζηέξ μιμνθζέξ ημο
παζπκζδζμφ, υιςξ δεκ θένκεζ ημ υκεζνμ ημο Ογυεθ ημκηφηενα ζηδκ
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πναβιαηζηυηδηα. Αζάμθε, εα ιμο άνεζε ηζ ειέκα κα ηαλζδεφς εδχ ηζ εηεί
παίγμκηαξ Ξηναιπθ βζα αζμπμνζζιυ ηαζ ηυζιμξ κα ιε παναημθμοεεί κα ημ
ηάκς· αοηυ ίζςξ κα ’ηακ ημ ηίκδηνμ βζα κα αβάθς ημ θίβμ ηαθέκημ πμο
ηαηά ηαζνμφξ ηάπμζμζ ελπέν ιμο θέκε υηζ θαίκεηαζ κα δζαεέης ηαζ κα ημ
ακαπηφλς βνδβμνυηενα. Ώπμβμδηεοιέκμζ παίηηεξ ημο Ξηναιπθ
ανέζημκηαζ πμθφ κα ζοβηνίκμοκ ημ παζπκίδζ ημοξ ιε ημ ζηάηζ, μ εεκζηυξ
μνβακζζιυξ ημο μπμίμο ηαιανχκεζ βζα μηηαπθάζζα ιέθδ απυ ηδκ ΒΛΞ.
πςξ έβναρε μ Ογυεθ ζημ CGP:

Ώπθχξ, δεκ αθέπς βζαηί μ Γηάνζ Ζαζπάνμα 1 ιπμνεί κα ηάκεζ
εηαημιιφνζα ηυζιμ κα παίγεζ ζηάηζ ηζ ίζςξ ιζα ή δομ κημογίκεξ άθθμζ
βηνακ ιεην ιπμνμφκ κα ηενδίγμοκ αλζμζέααζηα πμζά ςξ επαββεθιαηίεξ
ζημ παζπκίδζ πμο επέθελακ, εκχ ημ ίδζμ δεκ ζοιααίκεζ ιε ημ Ξηναιπθ. Ώοηά
ηα αλζμζέααζηα πμζά είκαζ δζαεέζζια βζαηί δ ιαγζηή βμδηεία ημο παζπκζδζμφ
είκαζ ζδιείμ εηιεηάθθεοζδξ απυ ημοξ ηαηαζηεοαζηέξ ηαζ ημοξ εηδυηεξ
αλεζμοάν ηαζ αμδεδηζηχκ πνμσυκηςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ απυ
εηαημκηάδεξ πζθζάδεξ ή ηαζ εηαημιιφνζα έκεενιμοξ μπαδμφξ, αηυιδ ηζ ακ
αοημί έπμοκ πμθφ θζβυηενμ ηαθέκημ. Ώοηυ ζοιααίκεζ ιε ημ βημθθ, ημ ηέκζξ,
ημ ιπυμοθζκβη ηαζ ημ ζηάηζ. Δ ζοκέπεζα είκαζ δ επζαάνοκζδ ηδξ
οπμζηήνζλδξ αοηχκ ηςκ επαββεθιαηζχκ κα δζαιμζνάγεηαζ ζε ηυζμοξ
πμθθμφξ ηαηακαθςηέξ πμο ζπεδυκ αοηυ δεκ βίκεηαζ ακηζθδπηυ απυ ημκ
ιειμκςιέκμ ηαηακαθςηή.
ιςξ ημ ζηάηζ έβζκε δδιυζζμ θαζκυιεκμ ιία θμνά ιυκμ, υηακ μ
Φίζεν έπαζλε ιε ημκ Ξπάζηζ βζα ημκ παβηυζιζμ ηίηθμ. Ομ Ξηναιπθ πμο
παίγεζ μ Ογυεθ, αηυιδ ηζ εβχ, είκαζ ηυζμ νζγζηά δζαθμνεηζηυ απ’ αοηυ πμο
παίγεηαζ ζημ ζπίηζ, χζηε κα είκαζ αηυιδ θζβυηενμ πνμζαάζζιμ ζημκ
πενζζηαζζαηυ παίηηδ απ’ υηζ ημ ζηάηζ ημνοθαίμο επζπέδμο. Βίκαζ εέαια
ηζίνημο – υθεξ αοηέξ μζ αθθυημηεξ θέλεζξ! Ζαζ εθέβπεηαζ απυ ιία ιυκμ
εηαζνεία (οπεφεοκδ βζα δεηάδεξ άθθα πνμσυκηα) πμο ηα ηαηαθένκεζ ιζα
πανά, εοπανζζημφιε, πμοθχκηαξ έκα ή δομ εηαημιιφνζα ζεη ημ πνυκμ,
πςνίξ κα λμδεφεζ εηαημκηάδεξ πζθζάδεξ δμθάνζα βζα κα πνμςεήζεζ έκα
επαββεθιαηζηυ ημονκμοά Ξηναιπθ πμο ηακέκαξ δεκ εα ημ
παναημθμοεήζεζ. Δ Hasbro δεκ πνμηίεεηαζ κα παναπςνήζεζ ημ ζενυ
ειπμνζηυ ζήια ηδξ βζα πμνδβίεξ απυ άθθεξ εηαζνείεξ, υπςξ ημ επζεοιμφκ
ηάπμζμζ παίηηεξ. Ζαζ μζ ελπέν ημο παζπκζδζμφ δεκ κμζάγμκηαζ ηαζ ηυζμ.
1

Παγθφζκηνο επί ρξφληα πξσηαζιεηήο ηνπ ζθαθηνχ

156

ιςξ μ Ογυεθ εα παίγεζ, είηε ειθακζζηεί ημ ESPN1 ζημ Θπνμκλ βζα
κα ημκ πανμοζζάζεζ είηε δ Hasbro ανπίζεζ κα θηζάπκεζ ηδ θζβμφνα ημο Γ.Β.
Ογυεθ μιμίςια-παζπκίδζ είηε υπζ. Αεκ έπεζ άθθμ ζημπυ ζηδ γςή ημο. Θεηά
ηδ κίηδ ημο ζημ παβηυζιζμ πνςηάεθδια, μ Ογυεθ είπε ηα δεηαπέκηε ημο
θεπηά δζαζδιυηδηαξ – ιζα πανμοζίαζή ημο ζημοξ New York Times, ιζα
ειθάκζζδ ζηδκ ηδθευναζδ, ζημ «Ξυμο ηδξ Διέναξ», ιζα επίζηερδ ζημ
δδιμηζηυ ζπμθείμ υπμο είπε θμζηήζεζ, ημ 89μ, ιζα εφθδιμ ικεία απυ ημ
ημζκμαμφθζμ ηδξ Μμθζηείαξ ςξ «δζαηεηνζιέκμξ πμθίηδξ». Έκαξ ελπέν
ακέθενε υηζ μ βζαηνυξ ημο, υηακ έιαεε πςξ ήηακ παίηηδξ ημο αβςκζζηζημφ
Ξηναιπθ, ημκ νχηδζε, «Έπεζξ παίλεζ ι’ αοηυκ ημκ ηφπμ, ημκ Ξένιακ;»
Ώπυ ημ παβηυζιζμ πνςηάεθδια ηαζ ιεηά, μ Ογυεθ θαίκεηαζ πζμ
πανμφιεκμξ, πζμ μιζθδηζηυξ, πζμ θζθζηυξ. Ζαζ πζμ θακηαζιέκμξ. Ππμβνάθεζ
ηα ζιέζθ ημο ςξ «Γ.Β. Ογμεθβηενκυη»2. ηακ μ Ογυεθ ηυιπαζε βζα ημοξ 600
ααειμφξ πμο έπζαζε ηάκμκηαξ ημιιάηζα ημκ ακηίπαθυ ημο, έκαξ
πςναηαηγήξ ημο CGP έβναρε: «Βίκαζ ηυζμ ςναίμ κα αθέπεζξ πςξ ημ κα
είκαζ παβηυζιζμξ πνςηαεθδηήξ έπεζ εκζζπφζεζ ηδκ εοαζζεδζία ημο Ογυεθ
βζα ηδκ ακεπάνηεζα ηςκ ακηζπάθςκ ημο».
Ώθθά πμζμξ ιπμνεί κ’ ανκδεεί ζημκ Ογμεθβηενκυη ημοξ
πακδβονζζιμφξ ιεηά απυ ημ βημθ; Βίκαζ υθα υζα έπεζ! «Βίιαζ έκαξ
ζοιπηςιαηζηά επζηοπδιέκμξ ιέζα ζηζξ απμηοπίεξ ιμο. Έκαξ άηοπμξ
άκενςπμξ ιε ηυιπθελ απμηοπίαξ», ιμο θέεζ μ Ογυεθ, «πμο ηαηάθενε ιε
ηάπμζμκ ηνυπμ ηαζ βζα ιζα θμνά ζηδ γςή ημο, κα ιδκ απμηφπεζ».

1

Μεγάιν δίθηπν ελεκέξσζεο αζιεηηθψλ εηδήζεσλ
Σδαγθεξλφη (juggernaut) είλαη φλνκα ηνπ Κξίζλα πνπ ζεκαίλεη ηελ «αδπζψπεηε
θαηαζηξνθηθή δχλακε».
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πάνπμοκ 3.199.724 ιμκαδζημί ζοκδοαζιμί επηά βναιιάηςκ πμο
ιπμνμφκ κα απμζπαζημφκ απυ έκα πανεέκμ ζαημφθζ ημο Ξηναιπθ
εκεκήκηα μηηχ βναιιάηςκ ηαζ δφμ θεοηχκ πθαηζδίςκ. Ώοηά είκαζ
ηα ηαθά κέα. Οα ηαηά κέα είκαζ πςξ ιπμνείξ κα ηνααήλεζξ ιυκμκ έκακ
ζοκδοαζιυ ηδ θμνά. Ίζςξ είκαζ ηα AEINST? Θε ηα ελήκηα επηά δοκαηά
ζηναιπθ. Ώθθά ίζςξ είκαζ ηα IIUUUWW ή ηάπμζα άθθα βζα ηα ζημοπίδζα.
Λζ ιαεδιαηζημί έπμοκ οπμθμβίζεζ ηδκ πζεακυηδηα κα πάνεζξ
απμδεηηυ ζηναιπθ απυ πανεέκμ ζαημφθζ ζε 12,63%, ή ιία ζηζξ μηηχ, ηζ
αοηυ είκαζ ηαθά κέα επίζδξ. Ώκ ελαζνέζεζ ηακείξ υιςξ ηάηζ: αοηά ηα επηά
βνάιιαηα ιπμνεί κα ’καζ ηα EEEGRUX ή ηα CMMOPSY ηαζ εζφ δεκ λένεζξ
υηζ ηα EXERGUE ηαζ COMSYMP είκαζ θέλεζξ απμδεηηέξ. Ώηυιδ πεζνυηενα,
ιπμνεί κα ’καζ ηα AELLRSY ηαζ κα δεζξ ημ RALLYES αθθά κα δεζθζάζεζξ
ζακ ηυηα ηαζ κα ιάεεζξ ανβυηενα υηζ είκαζ θέλδ ηαζ ζδιαίκεζ αοηυ πμο
αηνζαχξ ζηέθηδηεξ υηζ ζδιαίκεζ (πθδεοκηζηυξ είδμοξ αβχκςκ
αοημηζκήηςκ)1. Ή αηυιδ πεζνυηενα απ’ αοηυ, ιπμνεί κα ’καζ ηα AAFIWY?
ηζ εζφ κα ιδ ηαηαθένεζξ κα δεζξ ημ παζζθακέξ ζηναιπθ FAIrWAY.
Λ «εζφ» αέααζα, είιαζ εβχ. Ζαζ δεκ ιπμνχ κα ημ απμθφβς. Μανά
ηαφηα, βμδηεφμιαζ απυ ημοξ ζοκδοαζιμφξ ηαζ απ’ υ,ηζ ακηζπνμζςπεφμοκ:
δοκαηυηδηεξ πςνίξ υνζα, εοηαζνία βζα επζηοπία, δμηζιαζία ημο πκεφιαημξ
ηαζ ηςκ κυιςκ ηςκ πζεακμηήηςκ. Θ’ ανέζεζ κα παίγς ιε ηζξ απμδυζεζξ ηςκ
πζεακμηήηςκ, κ’ αββίγς ημ ζηυημξ ηδξ ζαημφθαξ ημο Ξηναιπθ ηαζ κα
ελάβς ηδ ιμίνα ιμο. Θ’ ανέζεζ κα βκςνίγς υηζ οπάνπεζ ημ εκδεπυιεκμ βζα
ηάηζ ιεβάθμ.
Ομ πνυαθδια είκαζ πςξ υζμ ηαθφηενμξ βίκεζαζ, ηυζμ
απμβμδηεφεζαζ. ΐθέπεζξ ημ ιεβαθείμ ηαζ δεκ ιπμνείξ κα ημ αββίλεζξ. Θμο
έπεζ ζοιαεί παθζυηενα. Ξηαιάηδζα κα παίγς βημθθ επεζδή δεκ ιπυνεζα κα
πζάζς ζημν ημκηά ζημ μβδυκηα· ήηακ απθχξ πμθφ απμβμδηεοηζηυ. Θμο
οπεκεφιζγε ζοκέπεζα ηζξ αδοκαιίεξ ιμο. Ομ ίδζμ ηαζ ζημ Ξηναιπθ. Ομ θφθθμ
ααειμθμβίαξ ζ’ ημ θέεζ υηακ απμηοπαίκεζξ. Ομ θνάκηθζκ ζ’ ημ θέεζ υηακ
απμηοπαίκεζξ. Έκαξ εθθδκζηυξ πμνυξ ηναβςδίαξ απυ ιάκηεζξ πμο
1

Ο ζπλήζεο πιεζπληηθφο ζηηο αγγιηθέο ιέμεηο πνπ ιήγνπλ ζε –Τ είλαη ζε -IES, (RALLIES),
θη φρη ζε –ΤES
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ηαηαθεάκμοκ ιεηά, αζςνμφιεκμξ πάκς απυ ημ ηαιπθυ, ζ’ ημ θέεζ υηακ
απμηοπαίκεζξ.
«Ομ YONIS έπζακε 48 ααειμφξ», ιε πθδνμθμνεί έκαξ απυ ημοξ
εαιχκεξ ημο Λοάζζκβηημκ Ξημοέαν Μανη ζηδ ιέζδ εκυξ παζπκζδζμφ ηδξ
πνχζιδξ αβςκζζηζηήξ ιμο ηανζέναξ. «Έπαζεξ ηίκδζδ 48 ααειχκ».
«Αεκ ήλενα ηδ θέλδ», πνμαάθθς ηζξ ακηζννήζεζξ ιμο. «Αεκ λένς ηζξ
ηεηναβνάιιαηεξ αηυιδ».
«YONI, καζ», θέεζ επακαθαιαάκμκηαξ ηδ θέλδ πμο ζδιαίκεζ ημ
ζκδμοζζηζηυ ζφιαμθμ βζα ημ αζδμίμ. «Βίκαζ ηάηζ ζακ ζκδζηυ ιμοκί».
Ζαηά ηάπμζμκ ηνυπμ, μ παίηηδξ ημο ηαεζζηζημφ είκαζ ηοπενυξ. Αεκ
έπεζ ζδέα πυζμ αλζμθφπδηα απμηοπαίκεζ ζπεδυκ ζε ηάεε βφνμ, πυζεξ
εκδεπυιεκεξ θέλεζξ ή ηαθφηενεξ ηζκήζεζξ δζαθεφβμοκ απαναηήνδηεξ. Δ ζδέα
ημο ιεβαθείμο ημο Ξηναιπθ δεκ οπάνπεζ βζ’ αοηυκ.
ιςξ ημ ιεβαθείμ είκαζ έκα ζδιείμ πμο πάκεηαζ ζημκ μνίγμκηα, έκα
ακηζηείιεκμ πμο απμιαηνφκεηαζ θίβμ πζμ πένα υηακ κμιίγεζξ πςξ ημ
θηάκεζξ, μθεαθιαπάηδ ηδξ ενήιμο. Λζ ηαθφηενμζ παίηηεξ δεκ ιπμνμφκ κα
ζηαιαηήζμοκ κα αβςκίγμκηαζ ηνέπμκηαξ πνμξ αοηυ. Σεμφκηαζ απυ ημ
εκδεπυιεκμ κα θφζμοκ ηάηζ ημ μπμίμ ίζςξ ζη’ αθήεεζα κα ιδκ επζδέπεηαζ
θφζδ. Θπμνεί κα ιαεαίκμοκ υθμ ηαζ πενζζζυηενεξ θέλεζξ, αθθά πάκημηε
οπάνπεζ μ ηίκδοκμξ υηζ δ πζμ ηνίζζιδ απ’ αοηέξ δεκ εα ημοξ ένεεζ ζημ ιοαθυ
ηδκ πνέπμοζα ζηζβιή.
Μζέγμοκ ηαζ πζέγμοκ ηαζ πζέγμοκ, βζαηί δεκ ιπμνμφκ κα ηάκμοκ
αθθζχξ. Δ ηεθεζυηδηα ιπμνεί κα ’καζ μ ζηυπμξ, αθθά υθα βίκμκηαζ βζα ηδκ
ακαγήηδζδ, βζα ηδκ πζεακυηδηα κα ζηφρμοκ ηάηζ ιαβζηυ απ’ αοηά ηα
3.199.724 ακαθυβζα.
Θέθς κα ζοιιεηέπς ζημκ αβχκα δνυιμο ηαζ θακηάγμιαζ πςξ ημ’
πς ήδδ ηάκεζ. ιςξ υηακ παίγς ημ παζπκίδζ, παίγς θμαζζιέκα. Αεκ
δζαηνίκς ηδκ πζεακυηδηα ημο ιεβαθείμο· ακηίεεηα δζααθέπς ηδκ απεζθή ηδξ
ηαπείκςζδξ, ηδκ ηνμιαηηζηή πνμμπηζηή ηδξ απμηοπίαξ. Ζζ αοηυ –υπςξ ηαζ
δ βκχζδ ηςκ θέλεςκ, δ απυδμζή ιμο ζηα ημονκμοά ηαζ δ ααειμθμβία ιμο–
είκαζ πμο πνέπεζ κ’ αθθάλεζ. Μνέπεζ κα ημ πζζηεφς.
Οα αενμζζηζηά ζημζπεία είκαζ αδζάζεζζηα. Ξε δεηαμηηχ ημονκμοά
ζε δζάζηδια δεηαμηηχ ιδκχκ, έπς επζηφπεζ 104 κίηεξ ηαζ 115 ήηηεξ, ιε
πμζμζηυ κζηχκ 0,475. Βίιαζ ηυζμ πνμαθέρζια ιέηνζμξ υπςξ ιζα μιάδα
ιπέζγιπμθ παιδθμφ πνμτπμθμβζζιμφ. Δ ααειμθμβία ιμο έπεζ ημθθήζεζ ζηα
1200, ιζα ακεααίκεζ, ιζα οπμπςνεί. Ξε επηά ημονκμοά ζημοξ επηά
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ηεθεοηαίμοξ ιήκεξ, έπς πάζεζ ααειμφξ (έθηαζα πάκς απυ ημ 1300 ζ’ έκα
ημονκμοά), ηάηζ πμο ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ «έκεενιςκ», υπςξ ηαη’
εοθδιζζιυκ απμηαθείηαζ απυ ηάπμζμοξ μ Ζάης Ζυζιμξ ημο Ξηναιπθ, δεκ
είκαζ ηαηυ – βζα ηζξ βαθαγμιάθθεξ ηαζ ημοξ πμιπίζηεξ, ημοξ αδζάααζημοξ,
ημοξ πμθθμφξ. Βίκαζ υιςξ ηαηυ υηακ πνυηεζηαζ βζα έκακ, οπμηίεεηαζ, πμθθά
οπμζπυιεκμ ζακ ειέκα πμο ζοκακαζηνέθεηαζ ημοξ ελπέν ζακ κα ’ηακ ηζ μ
ίδζμξ ελπέν, βζα έκακ αεθδηζημβνάθμ πμο ζοβπέεζ ηδ δδιμζζμβναθζηή
ηάθορδ ιζαξ μιάδαξ ιε ημ κα παίγεζ ζ’ αοηήκ. Ξε ιζα θάζδ, ηαηάθενα ηάηζ
αλζυθμβμ: δεηαεπηά κίηεξ ζε δεηαεκκζά αβχκεξ ημονκμοά (ηαζ ιάθζζηα
εκακηίμκ παζηηχκ ιε ορδθυηενδ ααειμθμβία).
«Ώηυιδ δεκ ιπμνχ κα πζζηέρς υηζ δεκ ηζαθαπαηάξ αοηέξ ηζξ
παιδθέξ ηαηδβμνίεξ», ιμο θέεζ μ ελπέν θίθμξ ιμο Ιηυιζκζη Γηνίθμ.
«Φαίκεζαζ κα έπεζξ ηδκ επζεοιία κα ιάεεζξ ημ παζπκίδζ. Θα ’πνεπε κα
πδβαίκεζξ ηαθφηενα».
ιςξ δεκ πδβαίκς. Έπς βίκεζ ηάηζ ζακ αίκζβια βζα ημοξ άθθμοξ
παίηηεξ πμο ακεααίκμοκ ζηδκ ηθίιαηα.
«Θζθμφζαιε βζα ζέκα ηαεχξ ενπυιαζηακ», ιμο θέεζ έκαξ κεανυξ
παίηηδξ απυ ηδκ πενζμπή ηδξ ΐμζηυκδξ ιε η’ υκμια Ξημη Μζακυμοζηζ, έκαξ
ημκηυπμκηνμξ αεθδηζημβνάθμξ, ζημ ημονκμοά ημο Λουθηπαι. Έπς νεηυν
4-5 ζηδκ ηνίηδ απυ ηζξ ηέζζενεζξ ηαηδβμνίεξ υηακ ζογδηάιε, ημ ηεθεοηαίμ
πνςζκυ ηςκ αβχκςκ. (Θα πάζς ηαζ ημοξ ηνεζξ αβχκεξ ανβυηενα, ηδκ ίδζα
ιένα).
«Ώθήεεζα;» θές.
«Ιαζ, θέβαιε υηζ είζαζ ηαθφηενμξ παίηηδξ έλς απυ ηα ημονκμοά»,
θέεζ μ Ξημη. «Ομ θές ςξ ημιπθζιέκημ. Ώθήεεζα. Ξ’ έπς δεζ κα ιεθεηάξ
ηαιπθυ ηαζ κα ανίζηεζξ ακαβνάιιαηα πμο δεκ είπα δεζ. Θαηάνζ κα ’πα ηδ
δζηζά ζμο βκχζδ θέλεςκ».
Μνάβιαηζ, δ βκχζδ θέλεςκ πμο έπς είκαζ ιάθθμκ ηαθφηενδ απυ ηδ
ααειμθμβία ιμο. Θε άθθα θυβζα, πανά ηδ ζοκήεεζα ιμο κα ιεθεηχ κςενά,
βκςνίγς πενζζζυηενεξ θέλεζξ –πενζζζυηενεξ ηεηναβνάιιαηεξ, πενζζζυηενα
ζηναιπθ– απυ ηάπμζμκ ιε πανυιμζα ααειμθμβία. Γζ’ αοηυ, πανά ηδ
δοζανέζηεζά ιμο βζα ημ παζπκίδζ ιμο, εεςνχ ημκ εαοηυ ιμο
οπμααειμθμβδιέκμ. πςξ ηζ άθθμζ. Ξημ Λουθηπαι, μ Νμκ Οίηενη ιε
δζαθέβεζ βζα ηδκ μιάδα ημο ζημ «ζμοαθζζηυ Ξηναιπθ», ζημίπδια ζημ μπμίμ
υζμζ ζοιιεηέπμοκ πμκηάνμοκ 5$ ζε δομ παίηηεξ πμο δζαθέβμοκ απυ ηάεε
ηαηδβμνία ηαζ θμβανζάγμοκ ηα απμηεθέζιαηά ημοξ. Ώηυιδ, λένς υηζ ακ
δεκ ιπμνχ κα ηενδίζς παζπκίδζα ζηα ημονκμοά –ζε ακηίεεζδ ιε ηα ζπυθζα
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ζ’ έκα ζοκδεζζιέκμ κοπηενζκυ παζπκίδζ, υηακ μ Ξημη εκηοπςζζάγεηαζ απυ ημ
παίλζιυ ιμο– δεκ αλίγς ιεβαθφηενδ ααειμθμβία.
Ώπμηζιχ αιενυθδπηα ημ παζπκίδζ ιμο ηαζ κα ηζ ανίζης:
Θαζηίγμιαζ απυ ημ νζρμηίκδοκμ παίλζιμ, εεςνχκηαξ ημ
οπμηαηάζηαημ ηδξ βκχζδξ θέλεςκ. Οα θφθθα ααειμθμβίαξ ιμο είκαζ
βειάηα ιε θάεμξ θέλεζξ. SOLDATA*, DECOATED*, RECOATED*,
MAILORS*, LAYE*, LIVIDEST*, GAVELER* AVARICED*, CENTERER*
(πναβιαηζηή θέλδ: RECENTER), ARIETIC*, EVEREST*, ARRRG* (AARGH,
AARRGH, AARRGHH), MOXIEST*, RETONES* (ESTRONE). Ζάπμζεξ
θμνέξ ηδ βθζηχκς ι’ αοηέξ ηζξ ακμδζίεξ. Ξοκήεςξ υιςξ δ ιάζηα ιμο
πέθηεζ. πςξ μ Έκηθζ ζδιείςζε ιεηά ημ ηεθεοηαίμ ημονκμοά ζημ Ζάηζηζθξ,
έπς απμηηήζεζ ηδ θήιδ ςξ παίηηδξ ηςκ θακεαζιέκςκ θέλεςκ.
Βπίζδξ πάκς βζαηί δεκ ηάκς έκζηαζδ ζε θέλεζξ (υπςξ ηα
CUELIKE*, TRAMPIER* ηαζ ENTEROLS*). Μημμφιαζ απυ ηδ ααειμθμβία
ηαηάηαλδξ ηςκ ακηζπάθςκ ιμο· ζημ «μιαδζηυ ημονκμοά» ημο Ράνηθμνκη,
υπμο μζ ιειμκςιέκμζ αβχκεξ ιεηνμφκ ζηδκ επίδμζδ ιζαξ μιάδαξ παζηηχκ,
έπαζλα «ηέηανημ ηαιπθυ» ζε ιζα μιάδα ηαηδβμνίαξ ελπέν ιε ημκ Θαη, ημκ
Θάνθμκ ηαζ ημκ Θάεζμο Ηυθεν, ημκ εαιχκα ημο πάνημο Λοάζζκβηημκ
Ξημοέαν, ηζ έβναρα επίδμζδ 1-11. Φαίκεηαζ ζακ κα ιδκ βκςνίγς ηα
ηεηναβνάιιαηα, αθμφ ιμο δζαθεφβμοκ ιυκζια ζε πενζπηχζεζξ πμο ημ
παζπκίδζ ηεθεζχκεζ, υηακ ιπμνεί κα ’καζ πμθφηζια βζα κα ηθείζεζξ, δδθαδή κα
λεθμνηςεείξ υθα ζμο ηα βνάιιαηα πνζκ ημ ηάκεζ μ ακηίπαθυξ ζμο.
Ππενααίκς ημ πνυκμ ιμο ηαηηζηά. Αεζθζάγς ζακ ηυηα ιπνμζηά ζε
αθδεμθακή ζηναιπθ υπςξ…
«RATLIKE;» νςηάς ημκ Θάνθμκ ιεηαλφ ηςκ βφνςκ ζε ιζα
δζμνβάκςζδ.
«Ιαζ», απμηνίκεηαζ, εκκμχκηαξ υηζ είκαζ πνάβιαηζ απμδεηηή θέλδ.
«Γαιχημ!» θές.
Θεηά ημκ ηεθεοηαίμ αβχκα ζημ Λουθηπαι, απμζφνμιαζ ζημ
αοημηίκδηυ ιμο, εοιςιέκμξ. Έπαζα ζημ θζκάθε ιε ημκ ηθαζζηυ ηνυπμ. Αεκ
ιπμνμφζα κα ανς ημ ζηναιπθ INULASE, έπαζλα θάεμξ ζημ ηέθμξ. Ζαζ
λεπέναζα ημκ πνυκμ ιμο ηαηά πέκηε θεπηά, πνάβια πμο ιμο ηυζηζζε
πεκήκηα ααειμφξ. Ρηοπάς ημ ηαιπθυ ημο αοημηζκήημο ηαζ πεηάβεηαζ έλς
δ πνυζμρδ ημο ζζ-κηζ ιμο. «Ημζπυκ, αοηυ ήηακ ήηηα ηνζαημζίςκ
δμθανίςκ», θές ζημκ εαοηυ ιμο επζζηνέθμκηαξ ζμηανζζιέκμξ ζηδκ
πναβιαηζηυηδηα. Ομ ιάγερα απυ ηάης ηαζ ημ έπςζα πάθζ ιέζα. Αμοθεφεζ
αηυιδ.
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«ΐνίζης ηάπςξ έκακ ηνυπμ κα ηνμιμηναημφιαζ», ελμιμθμβμφιαζ
ζημκ Ογμ Έκηθζ.
«Ώκ ηνμιμηναηείζαζ δεκ ιπμνείξ κα αβςκζζηείξ», απακηάεζ.
«Θέθς κα ηενδίγς», ηθαίβμιαζ. «Ώθήεεζα εέθς κα ηενδίγς»
«Αεκ θηάκεζ κα ημ ζηέθηεζαζ», θέεζ μ Έκηθζ, «πνέπεζ κα ημ
αζζεάκεζαζ ηαζ κα ιδκ έπεζξ πενζζπαζιμφξ».
Έπς ηαλζδέρεζ πίζς ηαζ είιαζ ζημ ανπδβείμ ηδξ Βεκζηήξ Έκςζδξ
Ξηναιπθ. Βίκαζ χνα κα ζμαανεοηχ. Ζαευιαζηε ιε ημκ Έκηθζ ζημ βναθείμ
ημο. Βίκαζ έκαξ απμπκζηηζηυξ πχνμξ ιε ζηυνπζα πανηζά πμο ζηενείηαζ
πνμζςπζημφ φθμοξ. Ξημ νάθζ είκαζ μζ « Βπηά Ξοκήεεζεξ ηςκ Μμθφ
Ώπμδμηζηχκ Ώκενχπςκ», μζ ανεηακζηέξ πδβέξ θέλεςκ «Βπίζδιεξ Ηέλεζξ ημο
Ξηναιπθ» ηαζ «Ηελζηυ Chamber’s», ηζ άθθα αζαθία θέλεςκ
ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ δφμ πμο έβναρε μ Έκηθζ. Ζνειαζιέκμ ζημκ
ημίπμ είκαζ ημ θφθθμ ααειμθμβίαξ απυ ημ ημονκμοά ημο Λουθηπαι, υπμο μ
Έκηθζ έπαζε ημοξ πνχημοξ έκηεηα αβχκεξ ημο ηαζ ηενιάηζζε ιε επίδμζδ 211.
Λ Έκηθζ δεκ είκαζ πζα μ επζηίκδοκα αδφκαημξ, βεκεζμθυνμξ
αζηδηήξ πμο ήηακ ηδ δεηαεηία ημο ’80. Οα βέκζα, πνχηα απ’ υθα, έπμοκ
θφβεζ. Θε ημ ζηνμββοθςπυ, αοθαηςιέκμ πνυζςπυ ημο, ηα ηνζπςηά αοηζά
ηαζ ημ ενεοκδηζηυ ημφκδια ημο ηεθαθζμφ ημο, ιμζάγεζ θζβυηενμ ιε ημκ
Ιηανε ΐέζκηεν ηαζ πενζζζυηενμ ιε ημκ Γζυκηα 1. Λ Έκηθζ θμνάεζ θανδζά
ακμζπημβάθαγα πακηεθυκζα δίπςξ πζέηεξ, ιαφνα παπμφηζζα Reebok βζα
αενυιπζη, έκα πμθφ ζηεκυ ημκημιάκζημ άζπνμ πμοηάιζζμ ιε ιπθε νίβεξ ηζ
έκα ζπμν καοηζηυ ζαηάηζ, μ βζαηάξ ζηνααά. Ηίβεξ αδμιάδεξ πνζκ, έηακε
εβπείνδζδ βζα απμηυθθδζδ αιθζαθδζηνμεζδμφξ. («SCLΒRAL είκαζ ιζα ηαθή
θέλδ. CALLERS, RECALLS, CELLARS», θέεζ, ζδιεζχκμκηαξ ηα
ακαβνάιιαηα2). Έπνεπε κα ιείκεζ λαπθςηυξ ιπνμφιοηα βζα ανηεηέξ
διένεξ. ηακ ημκ νςηχ βζ’ αοηυ, απμηνίκεηαζ ι’ έκα ζήηςια ηςκ χιςκ
πμο δείπκεζ απμδμπή. «Ώκ πάζς ημ έκα ιμο ιάηζ, εα έπς ημ άθθμ. Ώκ πάζς
ηαζ ηα δφμ, εα είιαζ ηοθθυξ ηζ αοηυ εα ’καζ ιζα αηυιδ πνυηθδζδ. Έηζζ
αθέπς ηδ γςή». Ομφηδ δ αηαναλία, βκήζζα ή υπζ, ελδβεί ςξ έκα ααειυ ηδκ
επζηοπία ημο ζημ Ξηναιπθ.
Ηές ζημκ Ογμ πςξ έπς πενάζεζ απυ ημ ζηάδζμ ηδξ αβςκίαξ πάκς
απυ ημ ηαιπθυ ζε ηάηζ πμο θαίκεηαζ κα είκαζ θυαμξ ηδξ επζηοπίαξ. ηακ
1
2

Υαξαθηήξεο ηνπ Πφιεκνπ ησλ Άζηξσλ.
Αλαγξακκαηηζκνί ηνπ SCLERAL= ηνπ ζθιεξνχ ρηηψλα ηνπ καηηνχ.
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είιαζ ιπνμζηά ζημ ζημν, κμιίγς υηζ ημ παζπκίδζ ηεθείςζε ηαζ υηζ έπς
ηενδίζεζ· υηακ είιαζ πίζς, πζζηεφς υηζ είκαζ ιάηαζμ ηαζ έπς πάζεζ. Ζαζ ζηζξ
δομ πενζπηχζεζξ, ζηέθημιαζ ηδ ζηζβιή πμο εα ηάκς ιζα ηνίζζιδ βηάθα.
Λ Έκηθζ ιμο δίκεζ δζάθελδ πάθζ ζπεηζηά ιε ηδ δζείζδοζή ιμο ζε ιζα
εοηοπή, βειάηδ αοημπεπμίεδζδ ηαηάζηαζδ ημο πκεφιαημξ πμο εα ιμο
επέηνεπε κα ανς ηζξ θέλεζξ υηακ ηζξ πνεζάγμιαζ. «Ώκ ημοθάπζζημκ πζζηεφεζξ
πςξ είκαζ ζηζξ δοκάιεζξ ζμο, εα ηάκεζξ πμθφ πενζζζυηενα βζα κα ανεζξ ηδκ
ηαθφηενδ ηίκδζδ απυ ηάπμζμκ άθθμκ πμο πζζηεφεζ πςξ ημο είκαζ
αδφκαημκ», θέεζ μ Ογμ.
Ξακ βζαηνυξ πμο ράπκεζ ηδ δζάβκςζδ πνζκ πνμηείκεζ εεναπεία, μ
Έκηθζ πενκάεζ ζε έκα άθθμ εέια. Θέθεζ κ’ ακαθφζεζ ηζξ ζοκήεεζεξ ηδξ
ιεθέηδξ ιμο. «Θε ηζ αζπμθείζαζ;» νςηάεζ. «Βπεζδή ηχνα έπεζξ θηάζεζ ζ’ έκα
ηαθυ επίπεδμ. Βίζαζ πμθφ ηαθυξ ζημοξ ακαβναιιαηζζιμφξ».
Ώθήκς ημ ημπθζιέκημ κα πενάζεζ. Ιμιίγς υηζ είιαζ άεθζμξ
ακαβναιιαηζζηήξ, εζδζηά ηχνα πμο έπς παναημθμοεήζεζ ημκ Θαη, ημκ
Θάνθμκ ηαζ ημκ Ογυεθ.
«ΐαζζηά δζααάγς», θές. «Έπς θηάζεζ ζημ κμφιενμ είημζζ ηςκ
ημνιχκ ορδθήξ πζεακυηδηαξ», εκκμχκηαξ ηδ θίζηα ηςκ πνχηςκ 100
ελαβνάιιαηςκ ζοκδοαζιχκ πμο παίνκμοκ έαδμιμ βνάιια, ημο Θάζη
Θπάνμκ.
«Μχξ ιεθεηάξ;» νςηάεζ μ Έκηθζ. «Οζ ηάκεζξ;»
«Ζονίςξ δζααάγς ηαζ λακαδζααάγς ηαζ δμηζιάγς ημκ εαοηυ ιμο
βνάθμκηάξ ηα».
«Μεξ ιμο έκα πανάδεζβια· ακ εέθεζξ κα δζααάζεζξ έκακ ημνιυ, ηζ
ηάκεζξ;»
«Ομκ πενκάς ιε ημ ιοαθυ ιμο ή ζ’ έκα ημιιάηζ πανηί.
Βλμζηεζχκμιαζ ιε ημκ ημνιυ δζααάγμκηαξ υθεξ ηζξ θέλεζξ πμο πανάβεζ.
Γνάθς ημκ ημνιυ ηαζ ηα βνάιιαηα πμο πδβαίκμοκ ι’ αοηυκ ηαζ ιεηά
ζοιπθδνχκς ηα ηεκά. Οζξ ηεηναβνάιιαηεξ θέλεζξ ηζξ ηάκς ηονίςξ
δζααάγμκηαξ ζημκ οπυβεζμ, ηζξ δζααάγς ηαζ ηζξ λακαδζααάγς. Έπς βνάρεζ
υθεξ υζεξ δεκ λένς, απυ δομ θμνέξ».
Δ ιέεμδυξ ιμο δεκ είκαζ αθάκεαζηδ. Ξ’ έκακ αβχκα ηάκς έκζηαζδ
ζηδ θέλδ FIDO ηαζ πάκς. Ξδιαίκεζ εθαηηςιαηζηυ κυιζζια. Θεηά ημκ
αβχκα, ηζεηάνς ηδ θίζηα πμο ιεθεηχ. «Δ αθδεζκή πνμζαμθή», βνάθς ζημ
ζδιεζςιαηάνζυ ιμο ιε ηεθαθαία βνάιιαηα, πνάβια πμο ηάκς υηακ είιαζ
ακαζηαηςιέκμξ, «είκαζ πςξ ημ FIDO δεκ οπάνπεζ ζηδ θίζηα ιμο ηςκ
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ηεηναβνάιιαηςκ. Θάθθμκ ημ πήδδλα απυ αιέθεζα. Έηζζ, απυ εηαημκηάδεξ
ηεηναβνάιιαηεξ πμο ακηέβναρα, αοηή πμο λέπαζα ιε ζημηχκεζ».
Ώκηί κα ημζηχ θέλεζξ ηαζ κα πνμζπαεχ κα ηζξ απμικδιμκεφζς –δ
ζδέα ημο ηειπέθδ βζα ηδ ιεθέηδ, δ δζηζά ιμο ζδέα βζα ηδ ιεθέηδ– μ Έκηθζ
πνμηείκεζ κα ζοκδοάζς ιεθέηδ ηαζ ακαβναιιαηζζιμφξ. ΐβάγεζ έκα ζπζνάθ
αζαθίμ θέλεςκ απυ ημ νάθζ, έκα πμο μιαδμπμζεί ηζξ θέλεζξ ακάθμβα ιε ημ
ιήημξ ημοξ ηαζ ηζξ δίκεζ ιε αθθαβναιιαηζηή ζεζνά. Ξηδ ιζα ζηήθδ είκαζ ημ
αθθάβναιια ηδξ θέλδξ ηαζ δ ζςζηή απάκηδζδ ή απακηήζεζξ ζε ιζα άθθδ
ζηήθδ δελζά.
«Ππάνπμοκ ηέζζενεζξ ή πέκηε ζεθίδεξ ηεηναβνάιιαηα», θέεζ μ
Έκηθζ. «Μενζζζυηενα πεκηαβνάιιαηα. Ββχ εα έαβαγα θςημηοπίεξ ηδ
ζεθίδα ηαζ εα ηδ ιεβέεοκα 140%. Όζηενα εα ηδκ έημαα ζε ημιιαηάηζα ηαζ
εα έηακα ηάνηεξ. Θα έθηζαπκα ιζα ηνάπμοθα απυ ηεηναβνάιιαηεξ ηαζ
πεκηαβνάιιαηεξ θέλεζξ. Έπεζξ ημ αθθάβναιια ηαζ ηδ θέλδ δίπθα ημο. Θυκμ
ηνχβμκηαξ ηάπμζμ πνυκμ ιεθεηχκηαξ ηα ακαβνάιιαηα ηα ιαεαίκεζξ».
«Ώοηυ πμο ηάκεζξ ιε ημοξ ημνιμφξ δεκ είκαζ ηαηυ αθθά δεκ
εηιεηαθθεφεζαζ εκηεθχξ ημ πνυκμ», θέεζ μ Έκηθζ. «Βίκαζ ηαθφηενμ κα έπεζξ
ηζξ θέλεζξ πμο εέθεζξ κα ιάεεζξ ηαζ κα ηζξ αθέπεζξ ζε ιμνθή αθθαβνάιιαημξ.
Αεκ ιπμνείξ κα ημζηάξ ηζξ θέλεζξ ζςζηά βναιιέκεξ. Βίκαζ πάζζιμ πνυκμο.
Αεκ αμδεάεζ».
«Αεκ πνμπμκεί ημ ιοαθυ ιμο, δδθαδή;»
«Ξςζηά». Ομ κα ιεθεηάξ λειπενδεφμκηαξ ηα αθθαβνάιιαηα,
ακηίεεηα, είκαζ «πνυηαζδ πμο δεκ πάκεηαζ», θέεζ μ Έκηθζ. «Γζ’ αοηυ ιμο
ανέζεζ πμθφ κα ιεθεηχ. Βίκαζ ζοκανπαζηζηυ. ΐθέπεζξ ακαηαηειέκα
βνάιιαηα ηαζ άλαθκα ακηζθαιαάκεζαζ πμζα είκαζ δ θέλδ. Βφνδηα! Σ, καζ!
Ώοηή είκαζ ιζα εεηζηή ειπεζνία. Ώζζεάκεζαζ ηαθφηενα. Βίκαζ αζμθμβζηυ.
»ΐαζζηά πνέπεζ κα θηάζεζξ ζημ ζδιείμ κα αθέπεζξ κμενά ηα
βνάιιαηα, κα ηα πεζνίγεζαζ ι’ υθμοξ ημοξ ημζκμφξ ηνυπμοξ πμο ιπμνείξ κα
ζηεθηείξ ηαζ κα ιδκ αθήκεζξ ημκ εαοηυ ζμο κα απμβμδηεφεηαζ. Ζαζ κα
ημζηάξ ηδκ απάκηδζδ ακ δεκ ιπμνείξ κα ηδ ανεζξ ζε ζφκημιμ δζάζηδια. Ζαζ
κα επζζηνέθεζξ πάθζ ζ’ αοηά».
«Μμθφξ ηυζιμξ πμο παίγεζ αοηυ ημ παζπκίδζ ιμζάγεζ κα έπεζ
πνμδζάεεζδ βζα ζηακυηδηα ζημοξ ακαβναιιαηζζιμφξ», θές, «ή ηδ
δζακμδηζηή πνμεοιία βζα κα θηζάλεζ έκα πνυβναιια ιεθέηδξ». Ώκαθένς
έκακ ιεηαδζδαηημνζηυ ενεοκδηή ζημ πακεπζζηήιζμ ηδξ Ιέαξ Πυνηδξ, ημκ
Θανη Ιηζιπαηίζηα, πμο ιμο έδεζλε έκα πνυβναιια οπμθμβζζηή ημ μπμίμ
έβναρε μ ίδζμξ ηαζ ζπδιαηίγεζ υθα ηα επηαβνάιιαηα ζηναιπθ πμο
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πενζέπμοκ έλζ βνάιιαηα ιε έκα ααειυ ηαζ έκα βνάιια ιε δφμ ααειμφξ.
«Αεκ έπς αοηυ ημ ιζηνυαζμ».
«Αεκ έπεζξ ημ εκδζαθένμκ κα ιεθεηήζεζξ ι’ αοηυκ ημκ ηνυπμ;»
νςηάεζ μ Ογμ.
«Αεκ είκαζ έθθεζρδ εκδζαθένμκημξ. Βίκαζ έκα αίζεδια υηζ
παναθμνηχκεζαζ ηαζ δεκ λένεζξ απυ πμφ κα λεηζκήζεζξ – ηζ αοηυ ιεηά απυ
έκα πνυκμ παζπκζδζχκ. Μνέπεζ κα δζααάζς επηαβνάιιαηεξ θέλεζξ; Μνέπεζ
κα δζααάζς ηα ηεηναβνάιιαηα; Μνέπεζ κα αάθς ιπνμξ ηα πεκηαβνάιιαηα;
Ιζχες πςξ είκαζ ηυζα πμθθά πμο μφηε κα ηαηαννεφζς δεκ ιπμνχ».
Λ Ογμ ιμο δζδάζηεζ Γεκ. «Ομ κα ιεθεηάξ θέλεζξ ημο Ξηναιπθ είκαζ
ζακ κα πενπαηάξ ζ’ υθδ ηδ βδ, αθθά υπςξ πενπαηάξ ηα πυδζα ζμο
βίκμκηαζ ιεβαθφηενα. Ζάεε αήια πμο ηάκεζξ ζε θένκεζ ιαηνφηενα. ζμ
πενζζζυηενμ ιεθεηάξ, ηυζμ πζμ ιεβάθδ ζηακυηδηα ακαπηφζζεζξ ηαζ ηυζμ
πζμ εφημθα ιαεαίκεζξ.
»ιςξ εέθεζξ κα εηιεηαθθεφεζαζ ημ πνυκμ ιε ημκ ηαθφηενμ ηνυπμ.
Θδκ ελεηάγεζξ θέλεζξ πμο δεκ πνυηεζηαζ κα ζμο δζαθφβμοκ. Θδκ πάκεζξ ημκ
ηαζνυ ζμο ιε βνάιιαηα πμο δεκ είκαζ ακαβνάιιαηα. Ζμίηαγε ιυκμ ημοξ
ζοκδοαζιμφξ μζ μπμίμζ είκαζ θέλεζξ πμο εέθεζξ κα ιάεεζξ. Ώπμθάζζζε πμζεξ
θέλεζξ εέθεζξ κα ιάεεζξ».
«Μχξ απμθαζίγεζξ;»
«Ληέζ. Ππάνπεζ έκα ηενάζηζμ πθήεμξ θέλεςκ. Ώπμθαζίγεζξ κα ηζξ
πζάκεζξ θίβεξ θίβεξ. Βηαηυ ή δζαηυζζεξ ηδ θμνά, ηζξ ιεθεηάξ ηαζ πνμπςνάξ».
Λ Έκηθζ παίνκεζ ημ αζαθίμ θέλεςκ ηαζ αβαίκεζ απυ ημ δςιάηζμ.
Ζάης ζημ πμθ, ανπίγεζ κα θςημηοπεί ζε ιεβάθα ηίηνζκα πανημκάηζα ηζξ
πνχηεξ θίβεξ ζεθίδεξ ιε επηαβνάιιαηα ζηναιπθ πμο είκαζ ηαλζκμιδιέκα ιε
ηδ ζεζνά πζεακυηδηαξ κα ειθακζζημφκ απυ ημ βειάημ ζαημφθζ. Ξε ακηίεεζδ
ιε ημοξ ημνιμφξ ημο Θπάνμκ, δεκ οπάνπεζ εφημθμξ ηνυπμξ κα θηζάλεζξ
ιδπακζζιμφξ απμικδιυκεοζδξ· πνέπεζ απθά κα ιάεεζξ κα λειπενδεφεζξ ηζξ
θέλεζξ. Ζάεε ζεθίδα ημο αζαθίμο πςνίγεηαζ ζε μηηχ ζηήθεξ, ημ αθθάβναιια
ζη’ ανζζηενά ηαζ μζ θέλεζξ πμο πενζέπεζ ζηα δελζά ημο:
EHINRST
HINTERS
EIIMNRT
INTERIM
MINTIER
TERMINI
EEINRTV
INVITER
VITRINE
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«Θπμνείξ κ’ ανπίζεζξ κα ιεθεηάξ πενκχκηαξ αοηή ηδ θίζηα», θέεζ μ
Έκηθζ. «Ώοηυ ημ αζαθίμ είκαζ μθυηθδνμ βζα κα ιάεεζ ηακείξ θέλεζξ. Ώκ εέθεζξ
κ’ ανπίζεζξ κα ιεθεηάξ ηα επηαβνάιιαηα, ηζξ πνχηεξ θίβεξ ζεθίδεξ απ’
αοηέξ, εα ημ ’ηακεξ ιζα πανά. Ζάηζ άθθμ είκαζ υηζ πνέπεζ κα ιάεεζξ ηα
πεκηαβνάιιαηα».
«Σπ».
«Αεκ είκαζ ηυζμ δφζημθμ».
«Θμζάγμοκ απμβμδηεοηζηά πμθθά. Ώκηίεεηα ηα ηεηναβνάιιαηα
θαίκμκηαζ ηαημνεςηά, αθθά έπς θηάζεζ ιυκμ ζηδ ιέζδ ημοξ».
«Βίζαζ ιπθμηανζζιέκμξ απ’ αοηυ ημ ζοκαίζεδια ηζ αοηυ ζε
ειπμδίγεζ. Ηεξ ζημκ εαοηυ ζμο πνάβιαηα πμο ζε ηαηααάθθμοκ. Μνχηα απ’
υθα, εα πνέπεζ κα πεζξ ζημκ εαοηυ ζμο υηζ δεκ είκαζ απμβμδηεοηζηά πμθθά.
Ππκςηίγεζαζ υηακ ηαηααάθθεζαζ. Θα πνέπεζ κ’ ανπίζεζξ κα θεξ ζημκ εαοηυ
ζμο, “Θπμνχ κα ημ ηάκς. Έπεζ πμθθή δμοθεζά, έπς πμθθά κα ιάες, αθθά
ιπμνχ κα ημ ηάκς”. Αεκ πνεζάγεηαζ κα είζαζ ζδζμθοΎα βζα κα ημ ηάκεζξ.
Ώπθχξ πνέπεζ κα ακαθχζεζξ πνυκμ βζα ελάζηδζδ».
ηακ παναηδνχ υηζ δεκ είκαζ μ ηαεέκαξ πανζζιαηζηυξ
ακαβναιιαηζζηήξ, μ Ογμ ζοιθςκεί πςξ μνζζιέκεξ ζηακυηδηεξ είκαζ
απαναίηδηεξ.
«Ζζ εβχ δεκ έπς ημ θοζζηυ ηαθέκημ», θές.
«Ομ κμιίγεζξ αοηυ;»
«πζ. ιςξ ίζςξ είκαζ ιζα δηημπαεήξ ζηάζδ».
«Άνπζζε κα δζααάγεζξ ηζ ίζςξ δεζξ ηα πνάβιαηα δζαθμνεηζηά».
Λ Έκηθζ ιε λεπνμαμδίγεζ ι’ έκα δειάηζ πανημκάηζα πμο έπμοκ ηα
ηεηναβνάιιαηα, ηα πεκηαβνάιιαηα ηαζ πίθζα πεκηαηυζζα επηαβνάιιαηα.
Θυθζξ θεάκς ζπίηζ, ηα ηυας ζε ηάνηεξ ζημ ιέβεεμξ ηνάπμοθαξ ηανχ,
ηέζζενεζξ ζηήθεξ θέλεςκ δ ηάνηα, δφμ ηα αθθαβνάιιαηα ηαζ δφμ μζ θφζεζξ
ημοξ. Ώνπίγς κα ιεθεηχ ηα επηαβνάιιαηα. Μαίνκς ηδκ ηάης ηάνηα ηδξ
ηνάπμοθαξ, ηδ βονκάς ηαζ ηαθφπης ηδ δελζά ζηήθδ ηδξ πνχηδξ θίζηαξ
ζηδκ ημνθή ηδξ ηάνηαξ. Έπεζηα πνμζπαεχ κα λειπενδέρς ημ
αθθάβναιια. Δ πνχηδ ηάνηα είκαζ εφημθδ:
AEEINRT
ARENITE
RETINAE
TRAINEE
ADEINOR
ANEROID
AEINORS
ERASION
AEINOST
ATONIES
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AEILNRT

LATRINE
RATLINE
RELIANT
RETINAL
TRENAIL
Ώκ απμηοπαίκς κα θφζς έκα αθθάβναιια ιέζα ζε θίβα
δεοηενυθεπηα, ακμίβς ημ πνχημ βνάιια ηδξ απάκηδζδξ, πνάβια πμο
αμδεάεζ. Ώκ πάθζ δεκ αθέπς ηδ θέλδ, αάγς ιζα ηεθεία δίπθα ηδξ, χζηε κα
λένς πμζεξ κα λακαημζηάλς. Ζαηαθένκς κα πενάζς πενίπμο μβδυκηα
θέλεζξ, πενίπμο ιζα μθυηθδνδ ηάνηα, ζε ιία ιμο ιεηαηίκδζδ πνμξ ηδ
δμοθεζά, υηακ ιπμνχ κ’ αβκμήζς ημοξ ζοκεπζαάηεξ ιμο ζημκ οπυβεζμ, ηαζ
ηζξ δζαθδιίζεζξ βζα ζπμθέξ οπμθμβζζηχκ ηαζ δενιαημθυβμοξ ηαζ πενίεαθρδ
ροπζηχκ δζαηαναπχκ ηαζ ηδθεθςκζηέξ βναιιέξ βζα ζογοβζηή
ηαημιεηαπείνζζδ πάκς απ’ ημ ηεθάθζ ιμο. Βπακαθαιαάκς ηδκ ίδζα ηάνηα
δομ ή ηνεζξ θμνέξ, πνζκ πάς ζηδκ επυιεκδ. Δ ιεθέηδ ζε εζημζάθεπηα ή
ηνζακηάθεπηα, υπςξ πνμηείκεζ μ Έκηθζ ηαζ άθθμζ, αεθηζχκεζ ηδκ ζηακυηδηα
ζοβηνάηδζδξ.
Θζα ηεηναβνάιιαηδ θέλδ έπεζ αηνζαχξ είημζζ ηέζζενεζξ πζεακμφξ
ζοκδοαζιμφξ βναιιάηςκ, μζ μπμίμζ ίζςξ θαίκμκηαζ πμθθμί.
Ζαηαθαααίκμκηαξ ςζηυζμ, υηζ μζ ζοκδοαζιμί ηςκ θςκδέκηςκ ηαζ ηςκ
ζοιθχκςκ ηαεζζημφκ ημοξ πενζζζυηενμοξ άημπμοξ, μζ πζεακέξ θφζεζξ
πνέπεζ κα είκαζ ζπεηζηά εφημθεξ. Ξημκηάθης αηυιδ ζε ημζκέξ θέλεζξ. ηακ
αθέπς ημ AHLS, δ πνχηδ ιμο πανυνιδζδ είκαζ κα πς HALS*. Οδκ άθθδ
ιένα, υηακ λακαημζηάγς ημ ίδζμ οθζηυ, θές (δοκαηά) LAHS*, εκχ ημ LASH
είκαζ απθυ ηαζ πνμθακέξ. ηακ αθέπς ημ AHMT, μ πνχημξ ζοκδοαζιυξ
πμο ιμο ’νπεηαζ είκαζ MHAT*. ηακ αθέπς ημ AKLT, πνμθένς ηδ θμβζηή
απάκηδζδ «talc1» ακηί «talk2». Λ εβηέθαθμξ ηάκεζ ηυθπα ηαζ
ακηζθαιαάκμιαζ πςξ δ εηιάεδζδ θέλεςκ έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδκ πνμπυκδζδ
ημο ιοαθμφ ιμο χζηε κα είιαζ οπμιμκεηζηυξ ηαζ εφζηνμθμξ.
Όζηενα απυ θίβεξ αδμιάδεξ, θές ζημκ Θαη υηζ δζααάγς πενίπμο
ιζα χνα ηδ ιένα. «Ουηε δ ααειμθμβία πμο έπεζξ εα είκαζ ζφκημια
πανεθευκ», θέεζ. «ΐέααζα εα έπνεπε κα ιεθεηάξ μηηχ χνεξ ηδ ιένα. ιςξ δ
γςή ζμο εα ήηακ καοάβζμ».

1
2

Σαιθ.
κηιψ, ιέγσ.
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Λ Θάνθμκ ηάκεζ ηδκ ειθάκζζή ημο ζηδ Ιέα Πυνηδ ηαζ ημζιάηαζ
ζημ πάηςιά ιμο. Ξδηςκυιαζηε κςνίξ έκα Ξάαααημ πνςί ηαζ θεφβμοιε βζα
ημ ηαθυ λεκμδμπείμ Ζυιθμνη Εκ ζημ Ημκβη Άζθακη. Ομκ ιήκα αοηυ, δ
πνυηθδζδ είκαζ ζδζαίηενα ιεβάθδ: εκκζά αβχκεξ ακηί ηςκ ζοκδεζζιέκςκ
επηά. Ξημ ζπίηζ ζμο ή ζημ πάνημ –ή ζε ζαθυκζα παζπκζδζχκ, ιζα θμνά ηζ
έκακ ηαζνυ– δ δζάνηεζα ηςκ πανηίδςκ ιπμνεί κα θηάζεζ άκεηα ζε δζρήθζα
κμφιενα. Λ Νμκ Οίηενη εοιάηαζ ιζα πανηίδα πμο ηνάηδζε δεηαεκκζά χνεξ
δίπςξ ζηαιαηδιυ ηδ δεηαεηία ημο ’70, ζημ ηέθμξ ηδξ μπμίαξ πνςζημφζε
ζημκ ακηίπαθυ ημο 6 δμθάνζα. Οδκ πνμδβμφιεκδ δεηαεηία, μ Ηέζηεν
Ξυκιπνακ έπαζλε ιζα θμνά βζα δομ ζοκεπυιεκεξ διένεξ, ιε δζαθείιιαηα βζα
ημοαθέηα, ζημ «Ξπίηζ ηςκ φθθςκ», εκακηίμκ εκυξ πδιζημφ πμο ημκ έθεβακ
Ώανχκ, μ μπμίμξ, υηακ ηεθείςζακ, ημο έδςζε 100 δμθάνζα ηαζ ημκ
εοπανίζηδζε βζα ηα ςναία παζπκίδζα. Ξ’ έκα ημονκμοά υιςξ, υπμο δεκ
ιπμνείξ κα ζοκεπίγεζξ κα παίγεζξ, ή κα ζηαιαηήζεζξ έκακ αβχκα, ή κα
θθοανείξ, υπμο μζ οπμθμβζζιμί βζα ημ ζοκημκζζιυ εκυξ ιεβάθμο ανζειμφ
παζηηχκ επζαναδφκμοκ ηδκ ελέθζλδ ηςκ πναβιάηςκ, ηα εκκζά παζπκίδζα ζε
ιζα ιένα παναηηδνίγμκηαζ ςξ ιαναεχκζμξ. Λπςζδήπμηε ηα πενζζζυηενα
παζπκίδζα είκαζ πάκηα πνμηζιυηενα απυ ηα θζβυηενα.
Λ ηαεμνζζιυξ ηςκ ηαηδβμνζχκ ιμο θηζάπκεζ ημ ηέθζ. Δ
ααειμθμβία ιμο, 1291, είκαζ δ δεφηενδ παιδθυηενδ ζ’ έκακ υιζθμ δχδεηα
παζηηχκ, ζηδ δεφηενδ ηαηδβμνία απυ ηζξ ηέζζενεζξ, υπμο δ ορδθυηενδ
ααειμθμβία είκαζ 1667. Ώοηυ ιε πνμηαθεί κα ηενδίζς ζδιακηζημφξ
ααειμφξ. Ξηέθημιαζ ηδκ ηεθεοηαία ιμο ζογήηδζδ ιε ημκ Έκηθζ, βζα ηζξ
ααεζέξ ακαπκμέξ, βζα ηδκ αοημζοβηέκηνςζδ ηαζ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ δνειίαξ.
Αεκ ιε απαζπμθεί ακ ηάπμζεξ απυ ηζξ ηαζκμφνβζεξ ιμο θέλεζξ
πναβιαηςεμφκ. Θυκμ ηαζ ιυκμ ημ υηζ έπς ιεθεηήζεζ ιε ζοκέπεζα, ι’ έπεζ
πείζεζ πςξ έπς αεθηζςεεί. Μμηέ δεκ ήιμοκ ηυζμ βειάημξ ιε αοημπεπμίεδζδ.
Βίκαζ επηά βνάιιαηα ηδ θμνά, θέεζ μ Έκηθζ. Οα πνχηα πμο ηνααάς
ζημ ημονκμοά είκαζ AEMNTX?. Μαίγς ιε ηδ Θανί Μμφια, ηδ βοκαίηα ιε ημ
παβςιέκμ αθέιια. Θε ηνμιμηναηεί. Κεθοζάς, ηαιπμονζάγς ηζ
ακαηαηεφς ηα βνάιιαηα. MAX, TX, EXAM. Ομ ιοαθυ ιμο δμοθεφεζ.
άπκς βζα ζηναιπθ, υιςξ ηδκ ίδζα ζηζβιή ζηέθημιαζ πμζα βνάιιαηα εα
ήηακ ηαθφηενμ κα ιμο ιείκμοκ, ακ δεκ ανς. Ομ ΘΏΡ βζα πανάδεζβια, εα
ιμο άθδκε ηα ΒΙΟ?, έκακ ηεηναβνάιιαημ ζοκδοαζιυ πμο είκαζ ζπεδυκ
ζίβμονμ υηζ εα απμδχζεζ ζηναιπθ ζφκημια.
Καθκζηά ένπεηαζ δ ζηζβιή ημο «εφνδηα», αοηή υπμο ηναηάξ ηδκ
ακαπκμή ζμο ηαζ δ ηανδζά ζμο πηοπά ηαζ πνέπεζ κα ζοβηναηήζεζξ ηδκ
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μνιή ζμο κα θςκάλεζξ, επεζδή αοηυ πμο βκςνίγεζξ είκαζ ιοζηζηυ . Ομ
Ξηναιπθ είκαζ πυηεν ιε βνάιιαηα. Αεκ είκαζ εοβεκζηυ, μφηε έλοπκμ κα
θαίκεζαζ πανμφιεκμξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο παζπκζδζμφ· εα απμαεί
γδιζμβυκμ. Ώθθά υηακ ημ αθέπς, εέθς κα πδδήλς απ’ ηδκ ηανέηθα ιμο.
TAXiMEN! Ομ Ρ ιπαίκεζ ζηδ δζπθή αλία βνάιιαημξ ηαζ ημ Ι ζημ αζηένζ.
Έπς δεζ ηδ θέλδ κα παίγεηαζ ζ’ έκα παζπκίδζ πνζκ ηζ έηζζ είιαζ ζίβμονμξ υηζ
είκαζ δεηηή.
«Βκεκήκηα έλζ», ακαημζκχκς. «Ομ ιπαθακηέν είκαζ Ε».
Δ Θανί ηάκεζ έκζηαζδ. Κένς υηζ εα πενάζς ιζα ςναία ιένα.
JIVER, JEW, COBS, FALL, CAW, DOG, ORZO. Θζηνέξ θέλεζξ, αθθά
μζ ααειμί ιμο αολάκμοκ. Δ Θανί δεκ ιπμνεί κα πάνεζ πυκημοξ. Βίιαζ
ιπνμζηά 303-88. Μαίγς sEQUELS ηαζ νμοθάς βμοθζά βμοθζά ημ κέηηαν
ηδξ εηδίηδζδξ. Δ Θανί παίνκεζ ηδκ ηάης αυθηα, 477-282.
Ζενδίγς ημκ επυιεκμ αβχκα, 431-390. Ζαζ ημκ επυιεκμ, 392-322.
Ζαζ ημκ ιεεεπυιεκμ, 382-336. Ζζ άθθμκ έκακ 411-315. Ζζ αηυιδ έκακ, 374348.
Έλζ-ιδδέκ.
Βίιαζ ιεεμδζηυξ ζακ πθδνςιέκμξ δμθμθυκμξ, αθέπς ηζξ θέλεζξ ιε
ημκ ηνυπμ πμο μ Οεκη Λοίθζαιξ 1 ιπμνμφζε κα δεζ ηζξ ναθέξ ιζαξ ιπάθαξ
ημο ιπέζγιπμθ πμο ζαμφνζγε ιπνμζηά ημο ιε εκεκήκηα ιίθζα ηδκ χνα. Αεκ
είιαζ ζδζαίηενα ημζκςκζηυξ ακάιεζα ζηζξ πανηίδεξ, θμνάς ηδ ιάζηα ηδξ
αδζαθμνίαξ εκυξ ροπνμφ, πμο είιαζ, επαββεθιαηία.
Γζα αθθαβή, επζηέθμοξ, μζ ακηίπαθμί ιμο παίγμοκ ηζξ θάεμξ θέλεζξ
(BRUNG* ηαζ FIELTIES* – απίζηεοημ!) ηζ εβχ ηάκς εκζηάζεζξ πμο ηζξ
ηενδίγς. Μαίγς ζςζηέξ θέλεζξ εκχ μζ ακηίπαθμί ιμο ηάκμοκ εζθαθιέκεξ
εκζηάζεζξ. Ώκ λένς ηδ θέλδ, ηδ ανίζης. Θε ηα ABIKNW? ηζ έκα ακμζπηυ G
ζημ ηαιπθυ, παίγς WINGBAcK, ημ μπμίμ αβάγεζ έκζηαζδ. WINGBACK!
Θζα αιοκηζηή εέζδ ζημ πμδυζθαζνμ! Μαίγς FORESTED ηαζ ANTEATER
ηαζ JANGLERS.
Θεηά ηδκ έηηδ πανηίδα, μ Θάνθμκ ένπεηαζ πμνμπδδχκηαξ.
«Ζενδίγεζξ;»
ηακ κεφς ηαηαθαηζηά, θςκάγεζ, «Θπνάαμ!» ηαζ ζηήκεζ ηδκ
παθάιδ ημο βζα κα πηοπήζεζ ηδ δζηζά ιμο. Ράκς ημκ έαδμιμ αβχκα
(ηακέκα ιπαθακηέν, ηαηά βνάιιαηα).
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«Μμηέ δεκ ζηέθηδηα υηζ εα ιπμνμφζεξ κα θφβεζξ αήηηδημξ», θέεζ μ
πζηνυπμθμξ Θανη Θπενβη, έκαξ ημκηυξ θακαηζηυξ ηςκ ζπμν πμο ιζθάεζ ιε
ηδ ιφηδ ηαζ ζοπκάγεζ ζημκ υιζθμ ημο Θακπάηακ.
«Βοπανζζηχ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ, Θπενβη», θές. Ώθθά δεκ ημο δίκς
ζδιαζία. Αεκ εα οπάνλμοκ άθθα YER* αοηή ηδ θμνά. Κένς υηζ εα ηενδίζς
ημ ημονκμοά.
Ξηδκ υβδμδ πανηίδα, ιαγεφς 521 ααειμφξ –ζοιπενζθαιαακμιέκςκ
111 βζα ημ SKEINED- ηαζ ηαηαηνμπχκς ημκ ακηίπαθυ ιυο. Δ ιμκαδζηή
πενίπηςζδ κα πάζς ηδκ πνχηδ εέζδ είκαζ κα ιε δζαθφζμοκ ζημκ ηεθεοηαίμ
βφνμ. Λφηε πμο ζηέθημιαζ ημ εκδεπυιεκμ αοηυ ηαζ ηάκς ηάηζ ζπάκζμ βζα
ιέκα: ηενδίγς ημ ηεθεοηαίμ παζπκίδζ. Θζα ηίκδζδ 42 ααειχκ ζημκ
πνμηεθεοηαίμ βφνμ δζαζθαθίγεζ ιζα κίηδ 377-358.
Οενιαηίγς ιε 8-1 ηαζ δζαθμνά ζημν +641. Μαίνκς ηδκ ηαηδβμνία
ιε δφμ αβχκεξ δζαθμνά. Φεφβς πθμοζζυηενμξ ηαηά 80 δμθάνζα ηζ έκα
παζπκίδζ Μζλζμκένζ1 (βζα ημ SKEINED, ηδκ πζμ ορδθυααειδ ηίκδζδ ημο
ημονκμοά). Έηακα ιέζμ υνμ 411 ακά αβχκα (ιαηνάκ πνμζςπζηυ νεηυν)
ηαζ δέπεδηα ιυκμ 340. Ζαζ δεκ ήιμοκ ηυζμ ηοπενυξ: εκκζά ιπαθακηέν ηαζ
δεηαεκκζά S ζε εκκζά αβχκεξ, υζμ ηαζ μζ πζεακυηδηεξ. Ήιμοκ αηυιδ
ανηεηά ζοβηεκηνςιέκμξ χζηε κα ηαηαβνάρς υθα ηα παζπκίδζα ιμο, βφνμ
ιε βφνμ, βζα ιεθθμκηζηή ακαζηυπδζδ.
O Θάνθμκ πνμζθένεηαζ κα οπμθμβίζεζ ηδ ααειμθμβία ιμο επί
ηυπμο. Ώπυ ιζα θίζηα βνάθς ηζξ ααειμθμβίεξ υθςκ ηςκ ακηζπάθςκ ιμο.
Ξηα ζηαθμπάηζα ημο ιμηέθ, ηαπκίγμκηαξ έκα ηζζβάνμ, μ Θάνθμκ ηάκεζ
ημοξ ιαεδιαηζημφξ οπμθμβζζιμφξ ζημ θμνδηυ ιμο οπμθμβζζηή. Αεκ
ηαηαθαααίκς ηζ θέεζ.
«Ρίθζα ηεηναηυζζα εαδμιήκηα. Μέκηε επί δφμ δζα πέκηε. Ρίθζα
ηεηναηυζζα πεκήκηα ηαζ ιεηά πίθζα ηεηναηυζζα. Ονία. Ώοηυ είκαζ εηαηυ.
Ώοηυ είκαζ ηνζαηυζζα. Ρίθζα ηεηναηυζζα ηνζάκηα, πίθζα ηεηναηυζζα πεκήκηα
έλζ. Αίκς ζ΄ υθμοξ πέκηε. Έκα, έκα, ηέζζενα, ηέζζενα, πέκηε, δίκεζ είημζζ
πέκηε. Ρίθζα ηεηναηυζζα ζανάκηα δφμ».
«Έζ, είζαζ εηαηυκ πεκήκηα ηάης απυ ημοξ άθθμοξ», θέεζ μ Θάνθμκ.
Ώοηυ ζδιαίκεζ πςξ δ ααειμθμβία εζζαβςβήξ ιμο 1291 είκαζ 150 ααειμφξ
ηάης απυ ημ ιέζμ υνμ ααειμθμβίαξ ηςκ ακηζπάθςκ ιμο εηείκδξ ηδξ
διέναξ. «Βίκαζ 6,3. Έπαζεξ έκα παζπκίδζ: 5,3. Μμθθαπθαζζάγεζξ ημκ
πανάβμκηα 0,7 επεζδή είζαζ 150 ηάης απυ ημοξ άθθμοξ επί εκκζά βφνμοξ.
1
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5,3 θμνέξ ημκ πμθθαπθαζζαζηή ζμο. Λ πμθθαπθαζζαζηήξ ζμο είκαζ είημζζ
–ηάης απυ ηα 1800 είκαζ είημζζ. Ώοηυ είκαζ εηαηυκ έλζ. Ληζδήπμηε πάκς
απυ πέκηε ααειμφξ ζε ηάεε βφνμ, δίκεζ ιπυκμοξ. Βκκζά βφνμζ επί πέκηε,
ζανάκηα πέκηε. Ζάεε ααειυξ πμο παίνκεζξ πάκς απυ ζανάκηα πέκηε,
παίνκεζ ιπυκμοξ. Ώοημί είκαζ ελήκηα έκαξ. Μνυζεεζέ ημ ζημ εηαηυκ έλζ. Θα
πάνεζξ πενίπμο εηαηυκ εαδμιήκηα πυκημοξ».
Δ κέα ιμο ααειμθμβία, ζφιθςκα ιε ημοξ οπμθμβζζιμφξ ημο
Θάνθμκ, εα είκαζ 1461. Γεζα ζαξ βαθαγμιάθθεξ.
«Ώοηυ είκαζ κα γεζξ ημ υκεζνμ, θζθανάηζ», θέεζ μ Θάνθμκ. «Γάιδζε
ηδ κίηδ ζημ ημονκμοά. Βηαηυκ εαδμιήκηα πυκημοξ! Ζαθμμμμυ. Μνέπεζ κα
παξ ζπίηζ πμνμπδδδπηυξ».
«Ήηακ ηαζνυξ, ηζ θεξ εζφ;»
«Λοάμο! Βηαηυκ εαδμιήκηα πυκημοξ. Ώοηυ ημ ζηαηυπναια
ιπενδεφεζ ημ ιοαθυ. Ήηακ ημ ημονκμοά ζμο, ηαεάνζζεξ».
«Θμο πήνε έκα πνυκμ».
«Ζαζ θμζπυκ; Αεκ πεζνάγεζ».
Ώζζεάκμιαζ ακαημφθζζδ ηαζ, βζα πνχηδ θμνά εηείκδ ηδ ιένα,
ακδζοπία: Οχνα εα πνέπεζ κα ακηαπμηνζεχ ζηδκ ηαζκμφνβζα ιμο
ααειμθμβία. Κεθμνηχκς ημκ Θάνθμκ ζημ δζαιένζζια εκυξ παίηηδ
Ξηναιπθ ζημ Ζμοίκξ ηαζ ημο δακείγς ηα ιζζά απυ ηα ηένδδ ιμο· θέεζ πςξ δ
Βθμνία ημο ζηέθκεζ ιε ημ ηαποδνμιείμ ιζα επζηαβή 2.200 δμθάνζα ηζ υηζ εα
ιπαηζνήζεζ ηαζ εα πζάζεζ δμοθεζά ιε ημκ εείμ ημο ζε ιζα αζθαθζζηζηή
εηαζνεία. Έπς ηζξ αιθζαμθίεξ ιμο.
Ώβηαθζαγυιαζηε εενιά ηαζ θεφβς πζζηεφμκηαξ υηζ δ ααειμθμβία
ιμο μνίγεζ επαηνζαχξ πμζμξ είιαζ.
«Ληέζ, δέπμιαζ ζοβπανδηήνζα». Λ Ογμ Έκηθζ βεθάεζ. Βίκαζ Αεοηένα
πνςί ηζ μ Ογμ έπεζ αημφζεζ ηζ έβζκε ημ Ξααααημηφνζαημ. «Ημζπυκ, πχξ πάεζ
δ ιέεμδμξ;» νςηάεζ μ Έκηθζ, εκκμχκηαξ ηδ ιεθέηδ ηςκ αθθαβναιιάηςκ.
«Ξπμοδαία. Θε αμδεάεζ κα αθέπς ηζξ θέλεζξ ηαθφηενα», θές. Ζαζ
είκαζ αθήεεζα. Ξημ ημονκμοά πίζηεοα υηζ ιπμνμφζα κα ακαβναιιαηίγς πζμ
επζηήδεζα απυ πνζκ. «Αεκ λένς ακ ημ δζάααζια έηακε ηδ δζαθμνά, υιςξ δ
ζηάζδ ιμο ήηακ εκηεθχξ δζαθμνεηζηή».
«Μχξ ζοκέαδ αοηυ;»
«Αεκ λένς. Αεκ έηακα αοηά πμο ηάκς ηακμκζηά, δδθαδή κα
ζηέθημιαζ ηζξ ζοκέπεζεξ πνμηαηααμθζηά. Μανέιεζκα ζοβηεκηνςιέκμξ».
«Ώοηυ είκαζ ζίβμονα έκα απ’ ηα πνάβιαηα πμο πνέπεζ κα ηάκεζξ»
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Αίκς ζημκ Ογμ ηα ανπζηά ιμο βνάιιαηα. «TAXIMEN!» θέεζ.
«Σναίμ. Ομ Ρ ζε δζπθή αλία βνάιιαημξ. Βλαίζζα». Όζηενα αάγς ημ
ABIKNW? ιε ημ ακμζπηυ G ζημ ηαιπθυ. «WINGBACK», θέεζ ιέζα ζε θίβα
δεοηενυθεπηα. Βιέκα ιμο πήνε δομ θεπηά κα ημ ανς ηζ άθθμ έκα θεπηυ κα
ζηαειίζς πυζμ ζίβμονμξ ήιμοκ υηζ ήηακ απμδεηηή θέλδ. « Ώκ ηάκεζξ
ηέημζεξ ηζκήζεζξ ορδθμφ επζπέδμο, εα ηενδίγεζξ».
«Ώηυιδ ηζ υηακ ζενκυιμοκ, έκζςεα πςξ εα ηενδίζς».
«Αεκ εα εηπθαβχ ακ λεπενάζεζξ ηζξ πνμζδμηίεξ ζμο».
«Θα δμφιε», θές ιε ζηεπηζηζζιυ.
«Θα μ ηοπζηυξ πζθζμελαημζάνδξ παίηηδξ δεκ εα δεζ ημ TAXIMEN
ηαζ ημ WINGBACK», θέεζ μ ΄Έκηθζ. «Οεθμζπάκηςκ, είιαζ εοπανζζηδιέκμξ.
Έπεζξ πάνεζ ημ δνυιμ ζμο».
Δ κέα ιμο ααειμθμβία θεάκεζ ιε ημ ηαποδνμιείμ ιζα αδμιάδα
ανβυηενα, ζε εηηφπςζδ οπμθμβζζηή, απ’ αοηέξ πμο ιμο έπμοκ βίκεζ ηυζμ
βκχνζιεξ. Ξηίγς ηζ ακμίβς ημ θάηεθμ ηαζ ιεθεηχ ηδ ζεθίδα βζα ανηεηά
θεπηά, ελεηάγμκηαξ ελμκοπζζηζηά ηάεε κίηδ ιμο ηαεχξ ηαζ ηδκ απυδμζδ
ηςκ άθθςκ παζηηχκ. Θεηά αθέπς ηδκ πνμζςπζηή ιμο ηάνηα ααειμθμβίαξ
ημο ημονκμοά, αοηήκ πμο ζοιπθήνςκα ιεηά απυ ηάεε βφνμ ηαζ δ μπμία
ιμο επζζηνέθεηαζ ιαγί ιε ημκ πίκαηα ηδξ ααειμθμβίαξ ηαηάηαλδξ. Δ
ιαηνζά ζεζνά ηςκ W1 δζαηυπηεηαζ απυ έκα L2, ηα ζημν αβχκα ιε αβχκα ηζ
αοηά ηςκ ακηζπάθςκ ιμο, δ ζοκμθζηή ιμο επίδμζδ ηαζ δ ζοκμθζηή ιμο
δζαθμνά ζημν. θα ηα βνάιιαηα ηαζ μζ ανζειμί είκαζ βναιιέκα ιε ημ πένζ,
πνμζεβιέκα. οπνά, απαεή, ιμζάγμοκ επαββεθιαηζηά. θα ηα W έπμοκ
πακηεθχξ υιμζα υρδ. Ζναηχκηαξ ημ ηαθφηενμ βζα ημ ηέθμξ, ζανχκς ιε ημ
δάπηοθυ ιμο ημκ πίκαηα ηαζ ανίζης ημ κμφιενμ. Λ Θάνθμκ είπε δίηζμ:
1461.

1
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W- win= λίθε
L- loss= ήηηα
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10. Λζ θέλεζξ

Ο

Ογυγεθ Ηέμκανκη δείπκεζ πμθφ ιζηνυηενμξ απυ ηα ελήκηα πέκηε ημο
πνυκζα . Έπεζ θείμ ακμζπηυπνςιμ δένια ηζ έκα ηεθάθζ βειάημ
βηνίγα ιαθθζά ζημ πνχια ηδξ άιιμο, πςνίζηνα ζη’ ανζζηενά ηαζ
πηέκζζια ηαηά ιπνμζηά. Λ Ογμ θμνάεζ βηνζ θανδζά πακηεθυκζα,
ημκημιάκζημ άζπνμ πμοηάιζζμ ιε ημοιπζά ζημ βζαηά ηαζ ιαφνεξ
πακηυθθεξ υηακ ιε ηαθςζμνίγεζ ζηδκ πυνηα ημο ηδκ αηνζαή χνα πμο
ηακμκίζαιε δζα αθθδθμβναθίαξ. Λ Ογμ δεκ έπεζ ηδθέθςκμ βζαηί εεςνεί
εκμπθδηζηυ κα ημκ δζαηυπημοκ. Αεκ ιπμνεί κα αβμνάζεζ οπμθμβζζηή.
Λζ ημίπμζ ηδξ επζδμημφιεκδξ απυ ημ ηνάημξ βηανζμκζέναξ ημο, ζημ
Ξέκηεν Ξίηζ ηδξ Φζθαδέθθεζαξ, είκαζ θεοημί ηαζ βοικμί. Ππάνπμοκ θίβα
έπζπθα. Ομ ηαεζζηζηυ πενζθαιαάκεζ έκα ιζηνυ λεπανααθςιέκμ νάθζ αζαθίςκ
πμο θοβίγεζ ηάης απυ ημ αάνμξ θελζηχκ ηαζ άθθςκ ηυιςκ, έκα ζηακη ιε
θαηέθμοξ ηαζ αηυιδ πενζζζυηενα θελζηά, έκακ πάβημ ιε έκα
ζηενεμθςκζηυ, έκα πζηάπ πμο αβυναζε μ Ογμ ημ 1967 ηζ έκα βναθείμ ιε
πεζνμηίκδηδ βναθμιδπακή ηαζ ζεζνέξ ιμθοαζχκ, ηα μπμία μ Ογμ ηαηημπμζεί
ηάεε ηυζμ ηαηά ηδκ ηεηνάςνδ επίζηερή ιμο. Ομ δζαιένζζια θάιπεζ, ηα
ηαεανζζηζηά οβνά είκαζ παναηαβιέκα ζακ ζηναηζχηεξ ζ’ έκα νάθζ ηδξ
ημογίκαξ. Λ Ογμ ηναηάεζ ηα ζηυνζα ηθεζζηά βζαηί οπμθένεζ απυ έκημκμ
αζηζβιαηζζιυ, ακ ηαζ ηνααάεζ έκα πμφ ηαζ πμφ βζα κα ημζηάλεζ ιε
πνμζπάεεζα ημκ δνυιμ απυ ηάης. Θμο θέεζ πςξ αθήκεζ ημ παθζυ
ημοαθυηηζζημ ηαζ δίπςξ αζακζέν ζπίηζ ημο ιυκμ πενζζηαζζαηά βζα κ’
αβμνάζεζ ηνυθζια, κα ηαποδνμιήζεζ βνάιιαηα, κα ράλεζ βζα αζαθία ζ’ έκα
αζαθζμπςθείμ ή ζε ιζα αζαθζμεήηδ ηαζ βζα κα πάνεζ ηα θάνιαηα ιε ηα μπμία
ακηζιεηςπίγεζ ηζξ ηνίζεζξ άβπμοξ ηαζ πακζημφ.
Λ Ογμ ιεβάθςζε ζηδκ αμνεζμακαημθζηή Μεκζοθαάκζα, ζηδ πχνα
ημο ηάναμοκμο, ιε ιζα εεία ηζ έκακ εείμ· μ παηέναξ ημο πέεακε απυ
ηανηίκμ υηακ μ Ογμ ήηακ μηηχ ηαζ δ ιάκα ημο πέεακε ηνία πνυκζα
ανβυηενα πέθημκηαξ ιέζα απυ ιζα ζπάνα δαπέδμο ζημ οπυβεζμ εκυξ
ζμοπενιάνηεη. Ήηακ πνςηαεθδηήξ μνεμβναθίαξ ζηδκ ημιδηεία, υηακ
ήηακ ζηδ δέηαηδ ηάλδ1 ηαζ εοιάηαζ υηζ έπαζγε Ξηναιπθ απυ ημ 1949. Έζης
ηζ ακ δεκ ιπμνεί κα παίλεζ ηχνα βζαηί δ πίεζδ ημο παζπκζδζμφ ημκ
1
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πακζημαάθθεζ. Ξημ πακεπζζηήιζμ Ηζπάζ, μ Ογμ κμζδθεφηδηε ιεηά απυ
κεονζηή ηαηάννεοζδ. Ώπμθμίηδζε ιε πηοπίμ πδιζημφ ιδπακζημφ, ενβάζηδηε
ζηδ Φζθαδέθθεζα βζα ημ Οιήια Βλμπθζζιμφ ημο Ππμονβείμο Άιοκαξ ηδ
δεηαεηία ημο ’60 ηαζ ζηζξ ανπέξ ημο ’70, πνχηα ςξ πδιζηυξ ηαζ έπεζηα ζε
ιζα ζαηνζηή μιάδα υπμο έβναθε ηζξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ βζα
μδμκηζαηνζηυ ελμπθζζιυ ηαζ άθθεξ πνμιήεεζεξ. Ζαεχξ μ πυθειμξ ημο
ΐζεηκάι έααζκε πνμξ ημ ηέθμξ ημο, ημο παναπςνήεδηε ηαζ πάθζ δ εέζδ ζημ
πδιζηυ ενβαζηήνζμ, αθθά δ δμοθεζά δεκ ημο άνεζε. Ομ ζηνεξ ήηακ πμθφ
ιεβάθμ. Λ Ογμ δεκ έπεζ λακαδμοθέρεζ έηημηε.
Βπζζηέθεδηα ημκ Ογμ επεζδή ηακείξ δεκ έπεζ αθμζζςεεί ζηζξ θέλεζξ
ηαζ ζημ θελζηυ πμο πνδζζιμπμζείηαζ ζημ Ξηναιπθ πενζζζυηενμ απ’ αοηυκ.
Μνςηάημοζα βζα ημκ Ογμ απυ ημκ Θαη Γηνέζπαι ηαζ ημκ Θάζη Θπάνμκ
πμο ημκ απμηαθμφζε «Ώνπζζηνάηδβμ ηςκ Ζαηαθυβςκ Ηέλεςκ» ηαζ ημο
αθζένςζε ημ πνχημ ημο «ΐζαθίμ Ηέλεςκ». Ώθθδθμβναθήζαιε βζα ιήκεξ. Λ
Ογμ απακηάεζ ζηα βνάιιαηά ιμο ιε ιαηνμζηεθείξ επζζημθέξ, βναιιέκεξ ζε
πεζνμηίκδηδ βναθμιδπακή ιε απθά δζαζηήιαηα. Ξπεδυκ υθα ημο ηα
βνάιιαηα πενζθαιαάκμοκ ημοθάπζζημκ ιζα μθμζέθζδδ ελήβδζδ βζα θάεδ ζε
δζάθμνα θελζηά ημο Ξηναιπθ ή ζε άθθεξ θίζηεξ θέλεςκ βζα ηζξ μπμίεξ ημκ
νςηάς.
«Έπεζ πνμζςπζηή ζπέζδ ιε ηζξ θέλεζξ», ιμο θέεζ μ Θαη Ρυπηζκξ,
έκαξ παίηηδξ απυ ηδ Φζθαδέθθεζα πμο έπεζ παναζηαεεί ζημκ Ογμ. «Δ
βκχζδ ημο βζα ηζξ θέλεζξ είκαζ εηπθδηηζηή. Ώκηζθαιαάκεηαζ ηδκ εηοιμθμβία
ημοξ. Ζάπμηε ιμο ελήβδζε ηδκ παναβςβή ημο MYNHEER ηαζ MIJNHEER
απυ ηα μθθακδζηά». ιςξ μ Ογμ ιεηαπεζνίγεηαζ ηζξ θέλεζξ, βζα ηζξ μπμίεξ
λένεζ ηυζα πμθθά, πενζμνζζιέκα ηαζ άηαιπηα. Γμδηεφεηαζ απυ ημοξ
ηακυκεξ ηδξ θελζημβναθίαξ ηαζ ηδξ δδιζμονβίαξ ηαηαθυβςκ θέλεςκ, αθθά
υπζ απυ ηδκ μιμνθζά, ημ δέμξ ηαζ ηδκ εζνςκεία ηδξ βθχζζαξ.
Λ Ογμ έπεζ ελεηάζεζ δζελμδζηά ηάεε ζεθίδα απυ ιζα κημογίκα
θελζηά, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηαζ ηάπμζςκ πςνίξ πενζημπέξ. Ομ πνχημ
ήηακ έκα θελζηυ μιμζμηαηαθδλζχκ ζημ μπμίμ έβναρε ιε ημ πένζ πνμζεήηεξ.
Θμο δείπκεζ έκα ακηίηοπμ εκυξ θελζημφ ρεοδςκφιςκ ζημ μπμίμ έπεζ
πνμζεέζεζ εηαημκηάδεξ δζηά ημο θήιιαηα. Έπεζ δζαηνέλεζ ηδθεθςκζημφξ
ηαηαθυβμοξ βζα μκυιαηα πμο είκαζ ηανηζκζηά 1, άηθακηεξ βζα ημπςκφιζα
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πμο πενζέπμοκ ηαεέκα απυ ηα βνάιιαηα AEIOU ιυκμ ιζα θμνά, ηαζ
αθιακάη βζα θάεδ ζημοξ πίκαηεξ πθδεοζιχκ.
ηακ ημ 1978 ηοηθμθυνδζε ημ πνχημ OSPD, ιμο θέεζ μ Ογμ, ανήηε
αιέζςξ πμθοάνζεια θάεδ ηαζ αάθεδηε κα ηα ηαηαβνάρεζ. Μνχηα υιςξ
πνμζέββζζε ημ OSPD βζα ηζξ πνςημπμνζαηέξ θίζηεξ θέλεςκ ιε ηζξ μπμίεξ
ζοκέααθε ζημ ανπζηυ δεθηίμ Ξηναιπθ.
Λ Ογμ έβναρε υθα ηα 21.734 επηαβνάιιαηα ζηναιπθ ημο OSPD.
Ζαηέβναθε ιζα θέλδ ηαζ ιεηά έβναθε ιε ημ πένζ ημ αθθάβναιιά ηδξ απυ
ηάης, έημαε ηάεε γεοβάνζ ηαζ ηα ηαλζκμιμφζε ιε ηδκ αθθααδηζηή ζεζνά ημο
αθθαβνάιιαημξ, ημπμεεηχκηαξ ηζξ θςνίδεξ πανηζμφ ζε αοηά πμο εα
βίκμκηακ πεκηαηυζζα πθαζηζηά ζαημοθάηζα. Όζηενα δαηηοθμβνάθδζε ηδκ
αθθααδηζηή θίζηα αθθαβναιιάηςκ, ηδκ πνχηδ ημο είδμοξ. Έηακε ημ ίδζμ
ιε ηζξ 26.455 μηηαβνάιιαηεξ θέλεζξ. Ππμζφκμθα απ’ αοηέξ ηζξ θίζηεξ
ηίιδζακ ημ δεθηίμ ιε ηδκ πανμοζία ημοξ.
«Ήηακ ιάθθμκ ζπαηάθδ πνυκμο, αθθά ημ δζαζηέδαζα», ιμο θέεζ μ
Ογμ, βμκαηίγμκηαξ ζημ πάηςια ημο ηαεζζηζημφ ημο ιε ηα πυδζα κ’
ακμίβμοκ πίζς.
Ομ πνχημ OSPD δδιζμονβήεδηε υηακ δ ακαπηοζζυιεκδ ζηδκή
ηςκ ημονκμοά δδιζμφνβδζε ηδκ ακάβηδ βζα ιζα αλζυπζζηδ, εφπνδζηδ πδβή
θέλεςκ. Λ επίζδιμξ ηνζηήξ ηδξ επμπήξ, ημ «Μνυηοπμ Ζμθεβζαηυ Ηελζηυ
Funk & Wagnalls», πνμλεκμφζε ζφβποζδ. Ζάπμζεξ θέλεζξ ανίζημκηακ ιυκμ
ζε ιαηνζέξ θίζηεξ παναβχβςκ δίπςξ ενιδκεία πμο άνπζγακ ιε UN, RE ή
MIS, ή ηεθείςκακ ιε ER ή MAKER. Λ ζοβηνζηζηυξ ααειυξ επζηνεπυηακ
ιυκμ ακ ημ ιένμξ ημο θυβμο ηδξ θέλδξ ήηακ επίεεημ· έηζζ εα ιπμνμφζε κα
βίκεζ δεηηή έκζηαζδ ζημ SMARTER, εκχ ημ MAINEST ήηακ απμδεηηυ.
Άθθεξ θέλεζξ ζηενμφκηακ ημκ ηαεμνζζιυ ημο ιένμοξ ημο θυβμο πμο ήηακ
ηαζ άθθεξ απθχξ δεκ οπήνπακ, ιέζα ζ’ αοηέξ μζ BUSLOAD, COVEN, ηαζ
SURREAL. Κέκεξ θέλεζξ υπςξ μζ JA*, OUI*, NYET* ηαζ BITTE* ήηακ
απμδεηηέξ.
Δ Selchow & Righter, πμο ηαηείπε ημ παζπκίδζ ηυηε, επέθελε ημκ
μίημ Merriam-Webster βζα κα επζαθέρεζ ηδκ έηδμζδ κέμο θελζημφ.
Ώπμθαζίζηδηε πςξ ημ κέμ θελζηυ εα πενζείπε θέλεζξ πμο οπήνπακ ζε
ημοθάπζζημκ έκα ζφβπνμκμ ημθεβζαηυ θελζηυ ηδξ επμπήξ: Funk & Wagnalls
(έηδμζδ 1973), Ζμθεβζαηυ θελζηυ Merriam-Webster, υβδμδ έηδμζδ (1973),
Ομ Ηελζηυ ηδξ Ώιενζηάκζηδξ Ζθδνμκμιζάξ ηδξ Ώββθζηήξ Γθχζζαξ 1 (1969),
1
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ημ Ιέμ Ηελζηυ ημο Ζυζιμο ημο Webster 1, δεφηενδ ημθεβζαηή έηδμζδ
(1970), ηαζ ημ Ζμθεβζαηυ Ηελζηυ ημο Λίημο Random2 (1968).
Βεεθμκηέξ παίηηεξ έηακακ πμθθή απυ ηδ ζφκηαλδ ηζ έπεζακ, ιαγί
ιε ημ Merriam-Webster, ζε ζεζνά θαεχκ. Λ Ογμ Ηέμκανκη ηα επζζήιακε.
Ππήνπακ παναθείρεζξ· πμθοάνζειεξ θέλεζξ, ιεηαλφ αοηχκ ηα GRANOLA
ηαζ MELTDOWN πμο οπήνπακ ηαζ ζηα πέκηε θελζηά ακαθμνάξ, υιςξ
ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ δεκ ιπήηακ ζημ OSPD. Οα πανμνάιαηα ακηζβνάθδηακ
απυ ηα θελζηά ακαθμνάξ, υπςξ ηα DUODENAS*, WAEFU* ηαζ PAPULAN*,
πμο ήηακ ηοπμβναθζηυ θάεμξ ελήκηα εηχκ ζημ Funk & Wagnalls.
Ζαζκμφνζα πανμνάιαηα θηζάπηδηακ, υπςξ ηα CRESIVE* ακηί CRESCIVE.
Ππήνπακ θέλεζξ δίπςξ ηαεμνζζιυ ημο ιένμοξ ημο θυβμο, θέλεζξ πμο
παναθήθεδηακ θυβς θδιιάηςκ πμο ήηακ πμθφπθμηα ή πνμηαθμφζακ
ζφβποζδ, εζθαθιέκμζ πθδεοκηζημί – υπμζμ θάεμξ ηαζ κα πεζξ, ημ OSPD ημ
είπε.
Μμθθά απυ ηα θάεδ δζμνεχεδηακ ζε ζοιπθδνχιαηα πμο
δδιμζζεφεδηακ ζημ δεθηίμ. O Ογμ ηναημφζε ηδ δζηζά ημο ηφνζα θίζηα.
Βλεηάγμκηαξ ηα θελζηά ακαθμνάξ ζεθίδα πνμξ ζεθίδα, ιέπνζ ημ 1982 μ Ογμ
είπε ζοκηάλεζ ιζα θίζηα δφμ πζθζάδςκ θέλεςκ πμο εα έπνεπε κα είκαζ ζημ
OSPD. Ζαεχξ ηοηθμθμνμφζακ κέεξ εηδυζεζξ ηςκ θελζηχκ ακαθμνάξ, μ
Ογμ ηα έθεβπε βζα κέεξ θέλεζξ ηζ άθθεξ αθθαβέξ ηζ έζηεθκε ηα εονήιαηά ημο
ζηδκ Έκςζδ Ξηναιπθ. Σξ ημ 1989, δ ηφνζα θίζηα ημο Ογμ είπε έηηαζδ 5.500
θέλεςκ. Θζα ηεθζηή δαηηοθμβναθδιέκδ έηδμζδ πμο άνπζγε ιε ημ AARGH
ηαζ ηεθείςκε ιε ημ ZYMOSAN έθηαζε ηζξ ζανάκηα ηέζζενζξ ζεθίδεξ, ιε δφμ
ζηήθεξ θέλεςκ ζηδ ζεθίδα, υπμο πενζθαιαάκμκηακ ημ ιένμξ ημο θυβμο, δ
ηθίζδ ηαζ ημ θελζηυ ακαθμνάξ. Λ Ηέμκανκη ηδκ έζηεζθε ζημκ Έκηθζ πμο
ζοκηυκζγε ηζξ πνμζπάεεζεξ βζα ιζα δεφηενδ έηδμζδ ημο OSPD.
Δ θίζηα ημο Ηέμκανκη έπνεπε κα ηαεανζζεεί βζαηί μζ ανιυδζμζ βζα
ημ Merriam-Webster δεκ ήεεθακ κα ζοιπενζθάαμοκ θέλεζξ ζημ OSPD2 ακ
δεκ οπήνπακ ζημ θελζηυ ακαθμνάξ. Γζα πανάδεζβια, ηάπμζεξ θέλεζξ πμο
πενζέπμκηακ ζηδκ υβδμδ έηδμζδ ημο Ζμθεβζαημφ Ηελζημφ MerriamWebster αθθά υπζ ζηδκ έκαηδ, υπςξ ηα DROPPAGE* ηαζ MAINLINER*,
ηυπδηακ. Ζζ αηυιδ πζμ πενίενβμ, θέλεζξ μζ μπμίεξ ανίζημκηακ ζημ
πνςηυηοπμ Funk & Wagnalls ηαζ απυ αιέθεζα δεκ πενζθήθεδηακ απυ ημοξ
ζοκηάηηεξ ημο OSPD, ηυπδηακ ηαζ απυ ηδκ θίζηα ημο Ογμ.
1
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Θεηά ηζξ δζμνεχζεζξ, δ θίζηα ημο Ογμ πνδζζιμπμζήεδηε απυ ημ
Merriam-Webster ζημ ζφκμθυ ηδξ. Ώοηή δ ειπζζημζφκδ ζηδ δμοθεζά εκυξ
απθήνςημο, άβκςζημο, εναζζηέπκδ θελζημβνάθμο ήηακ ζπεδυκ ηςιζηή.
Ξημ ηέθμξ ηδξ θίζηαξ ημο μ Ογμ πενζθάιαακε παναδείβιαηα λέκςκ θέλεςκ
ημο OSPD πμο έπνεπε κα απαθεζθεμφκ. ιςξ ζηαιάηδζε ζημ βνάιια Β,
ιε ημ ENFIN* (ακ ηάπμζμξ ημο ημ γδημφζε, μ Ογμ εα πανείπε μθυηθδνδ ηδ
θίζηα), ηζ υηακ ηοηθμθυνδζε ημ OSPD2, ιυκμ αοηέξ μζ θέλεζξ ζαήζηδηακ· μζ
λέκεξ θέλεζξ πμο αημθμοεμφζακ ζημ αθθάαδημ, επζαίςζακ. Λ Ογμ ηοπαία
πανέθεζρε ηδ θέλδ KVELL, πμο οπήνπε ζημ Ηελζηυ ημο Ζυζιμο ημο
Webster, ηαζ ςξ ζήιενα, αοηή δεκ παίγεζ ζημ Ξηναιπθ.
«Θε θίβα θυβζα», ιμο βνάθεζ μ Ογμ ζ’ έκα βνάιια ημο, «ηάπμζμξ εα
ιπμνμφζε κα πεζ πςξ ημ OSPD2…. ήηακ ζπεδυκ απμηθεζζηζηά δζηυ ιμο
ένβμ». Ππμθμβίγεζ υηζ δαπάκδζε ημοθάπζζημκ μηηχ πζθζάδεξ χνεξ– ηέζζενα
πνυκζα, πθήνεξ ςνάνζμ– δμοθεζάξ βζα ηζξ θίζηεξ ζηζξ μπμίεξ ααζίζηδηε ημ
κέμ θελζηυ. Αεκ γήηδζε πμηέ απυ ημ Merriam-Webster, ηδκ Βεκζηή Έκςζδ
Ξηναιπθ, ηδ Selchow & Righter, ηδκ Coleco ή ηδ Hasbro, θεθηά. Ζαζ μφηε
πήνε πμηέ.
Οα θελζηά ζπεδζάγμκηαζ βζα κα δείπκμοκ έβηονα. Βίκαζ πμκηνά,
ζηζαανά ηαζ αηνζαή, ιε ζεθίδεξ επελδβδιαηζημφ οθζημφ ηαζ πενίπθμηδ
ζδιεζμβναθία
πμο
δδιζμονβμφκ
αηιυζθαζνα
ιεβαθμπνεπμφξ
μνζζηζηυηδηαξ. θμζ ακαθένμκηαζ ζημ «θελζηυ» ζακ κα ’ηακ έκα ηαζ
ιμκαδζηυ, εείαξ έιπκεοζδξ υπςξ δ ΐίαθμξ, πμο ηθδνμκμιήεδηε δζά ιέζμο
ηςκ αζχκςκ.
Ώθθά ηα θελζηά είκαζ ηυζμ οπμηεζιεκζηά υζμ ηαζ ηάεε άθθμ
ημιιάηζ βναπημφ θυβμο. Μμζεξ θέλεζξ πενζθαιαάκμκηαζ ζ’ αοηά ηαζ πμζεξ
θέλεζξ αθαζνμφκηαζ ή αβκμμφκηαζ, είκαζ απμθάζεζξ ηςκ θελζημβνάθςκ
ααζζζιέκεξ ζε ιεηαααθθυιεκα ηνζηήνζα, πμζηίθα πνυηοπα ηαζ δζζζηαιέκμοξ
ζηυπμοξ έηδμζδξ. Οα θελζηά ελοπδνεημφκ δζαθμνεηζηέξ πνμεέζεζξ,
πενζέπμοκ δζαθμνεηζημφξ ανζειμφξ θδιιάηςκ ηαζ δζέπμκηαζ απυ
δζαθμνεηζημφξ ηακυκεξ. Ομ Ονίημ Ιέμ Αζεεκέξ Ηελζηυ Webster –έκαξ
ιεβάθμξ ηυιμξ 2.726 ζεθίδςκ πμο εηδυεδηε ημ 1961 ηαζ πνμηάθεζε
ηαηαηναοβή βζα ηδκ μθμθάκενδ βθςζζζηή ημο ακεηηζηυηδηα– πενζέπεζ
450.000 θήιιαηα. Δ δέηαηδ έηδμζδ ημο Ζμθεβζαημφ Merriam-Webster
πενζέπεζ 160.000 θήιιαηα.
Οζ εεςνείηαζ θέλδ απυ ηα θελζημβναθζηά πνυηοπα; Βλανηάηαζ απυ
ηζ ιεηνάξ. Λζ βθςζζμθυβμζ, ηνζάκηα πνυκζα πνζκ, οπμθυβζζακ ημ ιέβεεμξ
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ημο αββθζημφ θελζημφ ζε πάκς απυ ηέζζενα εηαημιιφνζα θέλεζξ· ζήιενα
ίζςξ είκαζ μζ δζπθέξ. Γζα ημοξ ανπάνζμοξ, οπάνπμοκ εηαημιιφνζα θέλεζξ βζα
ηζξ πδιζηέξ εκχζεζξ υπςξ ηαζ επζζηδιμκζηέξ άθθμο είδμοξ. «Ππάνπμοκ
επζπθέμκ», έβναρε μ Ξίκηκετ Ε. Ηακηυ ημ 1984 ζημ αζαθίμ «Ηελζηά: Δ Οέπκδ
ηαζ δ Μακμονβία ηδξ Ηελζημβναθίαξ»1,

«θέλεζξ εθήιενεξ (θέλεζξ πμο πθάεμκηαζ βζα ιζα ζοβηεηνζιέκδ
πενίζηαζδ), θέλεζξ δζαθέηηςκ, ζδζςιαηζηέξ, κεμθμβζζιμί (κέεξ θέλεζξ),
ελςηζηέξ θέλεζξ (θέλεζξ πμο εζζάβμκηαζ απυ λέκεξ βθχζζεξ αθθά δεκ έπμοκ
αηυιδ αθμιμζςεεί), ειπμνζηέξ μκμιαζίεξ ηαζ θέλεζξ πμο πανάβμκηαζ απυ
ημπςκφιζα, υπςξ «Λ Ιεμτμνηέγμξ» ή «Λ Θζηζζβηάκμξ»… Ξοιπενζθαιαάκεζ
ηάπμζμξ υθεξ ηζξ απανπαζςιέκεξ θέλεζξ ηζ υθμοξ ημοξ ηφπμοξ (ή πνμθμνέξ)
ηδξ ηαεειζάξ ημοξ; Ώκ παναδεπεεί ηάπμζμξ θελζηέξ ιμκάδεξ ιεβαθφηενεξ
ηςκ θέλεςκ, πμφ εα ζηαιαηήζεζ;…Βίκαζ ηα ηφνζα μκυιαηα θέλεζξ; Οα
ζφκεεηα ζακ ημ pull toy2;»
Ομ «Έκα Ώιενζηακζηυ Ηελζηυ ηδξ Ώββθζηήξ Γθχζζαξ» 3 ημο Ιυα
Λοέιπζηεν πμο εηδυεδηε ημ 1828, ήηακ ημ πνχημ αιενζηακζηυ θελζηυ.
Μενζείπε 70.000 θήιιαηα, είημζζ πζθζάδεξ πενζζζυηενα απυ ηάεε άθθδ
πνμβεκέζηενδ πδβή θέλεςκ ηαζ πενζθάιαακε βζα πνχηδ θμνά ιε
παναπμιπέξ ημζκχξ πνδζζιμπμζμφιεκα μοζζαζηζηά, υπςξ ημ glacier ηαζ ημ
malpractice, νήιαηα υπςξ electioneer ηαζ revolutionize ηαζ ημοθάπζζημκ
έκακ κεμθμβζζιυ, jeopardize. O Λοέιπζηεν είπε υηζ «δ δμοθεζά ημο
θελζημβνάθμο είκαζ κα ζοθθέβεζ, κα ηαλζκμιεί ηαζ κα ενιδκεφεζ, υζμ
πενζζζυηενμ βίκεηαζ, υθεξ ηζξ θέλεζξ πμο ακήημοκ ζε ιζα βθχζζα ηαζ κα
αθήκεζ ημκ ζοββναθέα κα επζθέβεζ απ’ αοηέξ ηαηά ηδκ ηνίζδ ημο ηαζ
ακάθμβα ιε ηδκ αίζεδζή ηαζ ηδκ ακηίθδρή ημο». Ή υπςξ μ Ουιαξ
Ογέθενζμκ έβναρε, «ηα θελζηά είκαζ δ απμεήηδ ηςκ θέλεςκ πμο ήδδ έπμοκ
κμιζιμπμζδεεί απυ ηδ πνήζδ».
ιςξ μζ θελζημβνάθμζ δεκ ζοιθςκμφκ πάκημηε ηαζ υθμζ εεςνμφκ
ημοξ εαοημφξ ημοξ θελζημβνάθμοξ. Γζ’ αοηυ ημ OSPD ηαζ ημ OWL –δ
Βπίζδιδ Ηίζηα Ηέλεςκ βζα Ζθαιπ ηαζ Ομονκμοά, μ ηυιμξ πμο απθχξ
παναεέηεζ ηζξ απμδεηηέξ θέλεζξ, δίπςξ ενιδκείεξ– ελάπημοκ πενζζζυηενμ
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πάεμξ απ’ υθα η’ άθθα εέιαηα ημο Ξηναιπθ. πςξ ιε ηάεε θελζηυ, ημ
επίιαπμ εέια είκαζ ημ ηζ εα πνέπεζ κα πενζθαιαάκεηαζ ζ’ αοηά ηαζ ηζ υπζ. Λ
Θάνθμκ Ρζθ πζζηεφεζ υηζ οπάνπμοκ πμθθμί μνεμβναθζημί ηφπμζ βζα θέλεζξ
υπςξ WADMAL (πέκηε), WRESTLE (έλζ), GANEF (μηηχ). «Αζαθέληε ιία»,
θέεζ μ Θάνθμκ, αβκμχκηαξ ημ βεβμκυξ υηζ μζ εκαθθαηηζημί ηφπμζ ααζίγμκηαζ
ζε βναπηέξ ιανηονίεξ ημζκήξ πνήζδξ πμο εκηυπζζακ μζ θελζημβνάθμζ. Άθθμζ
ιαθχκμοκ βζα πνυκζα βζα ηδκ ελαίνεζδ θέλεςκ πμο ζδιεζχκμκηαζ ςξ
λεκζηέξ· ηάπμζεξ απ’ αοηέξ (DA*, DES*, VIN*, VON*), αθαζνέεδηακ απυ ημ
Ξηναιπθ υηακ οζμεεηήεδηε ημ OWL, ημ 1998, άθθεξ υπζ (AMI, DE, JEU).
Λ Ιηακ Μναη, ιαεδιαηζηυξ ημο Ππμονβείμο Άιοκαξ, παναζηήεδηε
απυ ηδκ επζηνμπή θελζηχκ ηδξ ΒΒΞ ηαζ απυ ημ αβςκζζηζηυ Ξηναιπθ, εκ
ιένεζ βζαηί δ ηεθεοηαία ακαεεχνδζδ ημο θελζημφ δεκ άθθαλε πμθθά. Λ Μναη
ανκήεδηε κα ιμο ιζθήζεζ βζα ημ OSPD δζυηζ, υπςξ είπε, ημο ήηακ πμθφ
δοζάνεζημ κα ακαιαζάεζ ηζξ ιάπεξ ημο. Έβναρε υιςξ έκα άνενμ βζα ημ
θελζθμβζηυ πενζμδζηυ «Βπί Ηέλεζ» ημ 1999, ζημ μπμίμ ενδκμφζε βζα ηζξ
ακηζθάζεζξ ημο OSPD πμο μθείθμκηακ ζημ υηζ πνυηεζηαζ βζα ιζα
ακμιμζμβεκή ζοζζχνεοζδ θέλεςκ απυ έκα ζςνυ θελζηά, ηάπμζα απ’ ηα
μπμία είκαζ λεπεναζιέκα. Μνυηεζκε έκα πναλζηυπδια βζα ημ λεηαεάνζζια
ηςκ θέλεςκ.
«Ώκ ηα ιεθθμκηζηά θελζηά ηςκ θελμπαζπκζδζχκ δέπμκηακ ιυκμ ηζξ
θέλεζξ απυ δφμ πνυηοπα ένβα ακαθμνάξ, εα είπαιε ζηαεενυηενμ
πενζαάθθμκ θελζηχκ πμο ίζςξ ζηακμπμζμφζε ηαζ ημοξ εναζηέξ ηςκ θέλεςκ
ηαζ ημοξ επαββεθιαηίεξ», έβναρε μ Μναη, «ηαζ πζεακυκ κα ιπμνμφζαιε κα
ζηεθημφιε ημ λεζηανηάνζζια πμθθχκ θέλεςκ πμο δεκ ειθακίγμκηαζ πθέμκ
ζε ηάπμζα εφημθα δζαεέζζιδ πδβή, ηζ ίζςξ αηυιδ ηαζ ηςκ πζμ φπμπηςκ απ’
αοηέξ βζα ηζξ μπμίεξ εββοάηαζ ιυκμ ιία πδβή».
Λζ
πενζζζυηενμζ
ελπέν
δεκ
είκαζ
ηυζμ
αοζηδνμί
ζηνμοηημοναθζζηέξ. Ιμζάγμκηαζ βζα ηδκ ζζημνία ηαζ ηδκ πνμέθεοζδ ηςκ
θέλεςκ πμο παίγμοκ ηζ αηυιδ είκαζ επζηνζηζημί βζα ηδ κμιζιυηδηα ηάπμζςκ
θέλεςκ. Ώθθά παναδέπμκηαζ υηζ ημ «θελζηυ» ημο Ξηναιπθ, δεκ είκαζ ηεθζηά
έκα πναβιαηζηυ θελζηυ. Βίκαζ έκα αζαθίμ πμο ζπεδζάζηδηε βζα κα ιδκ
λμδεφμοκ μζ παίηηεξ υθμ ημοξ ημ πνυκμ ζημ ηζ είκαζ δεηηή θέλδ. «Λ ηυζιμξ
ζοκεπίγεζ κα ζοβπέεζ ηα θελζηά ιε ιζα ζηεκά μνζμεεηδιέκδ θίζηα θέλεςκ πμο
έβζκε βζα κα οπμζηδνίλεζ έκα παζπκίδζ», έβναρε μ Άθιπενη Ρακ, έκαξ
Ζακαδυξ ελπέν, ζημ CGP.
Οα θήιιαηα ημο OSPD έπμοκ ιυκμ ζδιεζχζεζξ βζα ημ ιένμξ ημο
θυβμο, ηδκ ηθίζδ ηαζ ημοηζμονειέκεξ ενιδκείεξ· ηαευθμο πνμθμνά ηαζ
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εηοιμθμβία. Ζαζ μζ ενιδκείεξ δεκ είκαζ πάκηα αλζυπζζηεξ. Λζ παίηηεξ ημο
Ξηναιπθ ανέζημκηαζ κα αζηεζεφμκηαζ βζα ηδκ ενιδκεία ζημ OSPD ημο TUP:
«κα ζοκμοζζάγεζαζ ιε πνμααηίκα». Λ Ρακ ζηέθηδηε πςξ ήηακ αζηείμ,
επίζδξ, ηαζ ακανςηήεδηε πυζμ δζαδεδμιέκδ είκαζ αοηή δ πνάλδ χζηε κα
πνεζάγεηαζ ιζα θέλδ κα ηδκ πενζβνάθεζ. Ώοηυ, χζπμο κα ράλεζ ηδ θέλδ ζημ
πναβιαηζηυ θελζηυ. Ξδιαίκεζ κα πδδάξ έκα πνυααημ, εκηάλεζ, «αθθά
ακαθένεηαζ ζημ ηνζάνζ», έβναρε μ Ρακ.
Ώκ ημ OSPD ήηακ μθμηθδνςιέκμ θελζηυ, ή ακ ημ OWL ήηακ θίζηα
θέλεςκ ααζζζιέκδ ζηδ πνήζδ, εα εκδιενςκυηακ ζοπκυηενα. Ώπυ ηδκ
ηοηθμθμνία ημο OWL, έπμοκ αβεζ ηνεζξ κέεξ εηηοπχζεζξ ηδξ δέηαηδξ
έηδμζδξ ημο Ζμθεβζαημφ Merriam-Webster πμο πνυζεεζακ κημογίκεξ κέςκ
θέλεςκ. Ώοηέξ πενζθαιαάκμοκ βκχνζιμοξ υνμοξ υπςξ ηα BREWPUB,
CINEPLEX, MESCLUN, MINIBAR, MORPHED, MOSH, SPAM ηαζ
ECHINACEA, πςνίξ κα ακαθενεμφκ έκα ιάηζμ θέλεζξ βζα ηαζκμφνβζα
κμιίζιαηα απυ ηδκ ακαημθζηή Βονχπδ ηζ απ’ αθθμφ πμο εα ’ηακ
εαοιάζζεξ ιζηνέξ θέλεζξ βζα ημ Ξηναιπθ. ιςξ αοηέξ μζ θέλεζξ πνεζάγμκηαζ
αζηενίζημοξ ζ’ αοηήκ ηδ ζεθίδα. Αεκ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ζημ
παζπκίδζ αηυιδ.
Οζξ θμνέξ πμο ημ θελζηυ ημο Ξηναιπθ έπεζ εκδιενςεεί, δεκ έπεζ
ηαεανζζεεί. Μενζζζυηενεξ απυ πίθζεξ θέλεζξ έπμοκ πνμζηεεεί ζηζξ δφμ
ηεθεοηαίεξ ακαεεςνήζεζξ, υιςξ ιυκμ ιζα πμφθηα έπεζ ζαδζηεί. Ξημ ιεηαλφ,
οπάνπμοκ θέλεζξ ημο OSPD πμο δεκ ιπμνμφκ κα ανεεμφκ ζε ηακέκα
ζφβπνμκμ ημθεβζαηυ θελζηυ. Βπζαίςζακ ιμκάπα επεζδή πενζθαιαάκμκηαζ ζε
αοηυ.
Μάνηε ηδ Ηέλδ AL. Βίκαζ έκα δέκηνμ ηδξ ακαημθζηήξ Εκδίαξ,
ζφιθςκα ιε ημ OSPD, πμο μνίγεζ ημ AAL εθάπζζηα δζαθμνεηζηά, ςξ εάικμ
ηδξ ακαημθζηήξ Εκδίαξ. Ομ AL ειθακίζηδηε ζημ «Ζμθεβζαηυ Ηελζηυ ημο
Λίημο Random», «ηδ πεζνυηενδ ζηζβιή βζα ημοξ ζημπμφξ ημο OSPD»,
έβναρε μ Ιηακ Μναη ζημ «Βπί Ηέλεζ», «αθμφ ηχνα εα επζγήζεζ, πνμθακχξ
βζα πάκηα, ιμθμκυηζ δ ηνέπμοζα έηδμζδ ημο Random ηαεχξ ηαζ υθα ηα
ακηαβςκζζηζηά ημο, παναθείπμοκ αοηή ηδκ ελαζνεηζηά άβκςζηδ
ζπακζυηδηα». ιςξ εκχ ηα AL & AAL επζαζχκμοκ, μζ θέλεζξ πμο ανήηε μ
Ογμ Ηέμκανκη κα έπμοκ παναθεζθεεί απυ ημ Funk & Wagnalls, ηαηά ηδκ
ανπζηή δδιζμονβία ημο OSPD, πμηέ δεκ είπακ ηδκ εοηαζνία κα γήζμοκ ζηδκ
αζδιακηυηδηά ημοξ.
Ομ θελζηυ ημο Ξηναιπθ οπέζηδ ιζα εηηαεάνζζδ, υιςξ υπζ ζηδκ
έηηαζδ πμο ήεεθακ μζ παίηηεξ.
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Ξημ ηέθμξ ημο 1993, ιζα ζδζμηηήηνζα βηαθενί ηέπκδξ ζηδ ΐζνηγίκζα, δ
Ογμφκηζε Γηνακη, βεοιάηζγε ιε δφμ δθζηζςιέκμοξ Eαναίμοξ θίθμοξ ηδξ. Δ
ζογήηδζδ βφνζζε ζημ πάεμξ ημο γεοβανζμφ βζα ημ Ξηναιπθ. Ζζ υηακ
έαβαθακ έλς ημ OSPD ημοξ ηζ έδεζλακ ζηδκ Γηνακη ηδ θέλδ ΒΐΝΏΕΛΞ –ιε
ηδκ ενιδκεία «ηάπμζμξ ιε ημκ μπμίμ παγανεφεζξ, πνμζαθδηζηυξ υνμξ»–
αοηή ηνυιαλε.
Δ Γηνακη έραλε ηζ άθθεξ θέλεζξ- KIKE, HEBE, YID, NIGGER,
DAGO, SPIC1. «Έβζκα έλς θνεκχκ», δήθςζε δ Γηνακη ζε ιζα ημπζηή
εθδιενίδα. «Ομφηεξ μζ θέλεζξ δεκ έπμοκ ηαιζά δμοθεζά ζ’ έκα θελζηυ πμο
οπμζηδνίγεζ έκα παζπκίδζ». Άνπζζε κα βνάθεζ επζζημθέξ, πνχηα ζημ
Merriam-Webster ηαζ ζημ ημ ηιήια παζπκζδζχκ ηδξ Hasbro, Θίθημκ
Θπνάκηθεσ. Αεκ ηδξ άνεζακ μζ απακηήζεζξ.
«Αεκ είκαζ αεααίςξ επζδίςλδ ημο θελζημφ κα δζαζςκίζεζ θοθεηζηά ή
εεκζηά ζηίβιαηα ή κα ηάκεζ ηέημζεξ πνήζεζξ ζεααζηέξ», έβναρε μ δζεοεοκηήξ
ζφκηαλδξ ημο Merriam-Webster, μ Φνέκηενζη Θζξ. «Σζηυζμ, ηέημζμο είδμοξ
θέλεζξ πμο ζηζβιαηίγμοκ είκαζ ιένμξ ηδξ βθχζζαξ ηαζ αλζυπζζηα θελζηά ηζξ
ηαηαβνάθμοκ ςξ ηέημζεξ».
«Σξ θελζηυ, ακηακαηθά ηζξ θέλεζξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζήιενα
ζηδ βθχζζα ιαξ», ηδξ απάκηδζε μ πνυεδνμξ ηδξ Θίθημκ Θπνάκηθεσ, Ιηέζα
Γμοίθζμκ. «Βίκαζ ζδιακηζηυ κα ζδιεζχζεηε πςξ δ εηαζνεία Θίθημκ
Θπνάκηθεσ δεκ πενζθνμκεί ηδ πνήζδ αοηχκ ηςκ θέλεςκ μφηε είκαζ
οπένιαπμξ ηδξ πνήζδξ πνμζαθδηζηχκ υνςκ. Ώκ ήηακ ζηδκ ανιμδζυηδηά
ιαξ, ηαιία απ’ αοηέξ ηζξ θέλεζξ –μφηε ηα ζοκαζζεήιαηα πίζς απ’ αοηέξ–
δεκ εα οπήνπε ηαευθμο».
Δ Γηνακη δεκ ζηακμπμζήεδηε. Βπζημζκχκδζε ιε ημκ Ξοκαζπζζιυ
Ζαηά ηδξ Αοζθήιζζδξ ημο Θπζκάζ Θπζνίε, ηδκ Βεκζηή Έκςζδ βζα ηδκ
Μνυμδμ ηςκ Ββπνχιςκ, ημκ Λνβακζζιυ Ξζςκζζηχκ ηδξ Ώιενζηήξ. Οίπμηα.
Οεθζηά, ημ Βεκζηυ Ξοιαμφθζμ ηςκ Βαναίςκ Γοκαζηχκ άνπζζε ιζα ηαιπάκζα
δζ’ αθθδθμβναθίαξ πμο ηέκηνζζε θίβμ ημ εκδζαθένμκ ηςκ εανασηχκ ΘΘΒ
ηαζ μ Ξοκαζπζζιυξ Ζαηά ηδξ Αοζθήιζζδξ ακέθααε ηδκ πνςημαμοθία εη
κέμο. Λ ΞΖΑ έβναρε ζημκ πνυεδνμ ηδξ Hasbro, Άθεκ Ράζεκθεθκη.
Ζαηδβμνμφζε ηδ Hasbro βζα «παζπκίδζα ιίζμοξ, δίπςξ οπεναμθέξ» ηαζ ημκ
πανυηνοκε κα «απμζονεμφκ ηα βειάηα ιίζμξ, ηαπεζκςηζηά επίεεηα».
1

Πξνζβιεηηθέο ιέμεηο γηα ηνπο εβξαίνπο,, ηνπο καχξνπο θαη ηνπο ηζπαλφθσλνπο
ακεξηθαλνχο.
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Θεβαθχκμκηαξ, μ Ράζεκθεθκη έπαζγε Ξηναιπθ ιε ηδ ιδηένα ημο
Ξφθαζα. «Ηέλεζξ πμο επέηνζκακ ηυζιμ, αοηέξ απαβμνεφμκηακ εκηεθχξ», ιμο
θέεζ μ Ράζεκθεθκη. «Θα έπθεκεξ ημ ζηυια ζμο ηαζ ιπμοηςιέκμξ ιε
ιπμονιπμοθήενεξ απ’ ημ ζαπμφκζ, εα βονκμφζεξ πίζς. πζ. πζ ανυιζηεξ
θέλεζξ». Αίπςξ κα ζοιαμοθεοηεί ημ Merriam-Webster ή ηδκ Βεκζηή Έκςζδ
Ξηναιπθ, μ Ράζεκθεθκη απμδέπεδηε ημ αίηδια ημο ΞΖΑ: δ εηαζνεία
ακαημίκςζε υηζ πεκήκηα ιε εηαηυ «πνμζαθδηζηέξ» θέλεζξ εα πνέπεζ κ’
αθαζνεεμφκ απυ ημ OSPD.
Δ ημζκυηδηα ημο Ξηναιπθ έβζκε ιπανμφηζ. Θζα πμφθηα παζηηχκ,
ηάπμζμζ εοζεαείξ πνζζηζακμί, αξ ζδιεζςεεί, οπμζηήνζλακ ηδκ απυθαζδ.
Ώθθά ιζα ιεβάθδ πθεζμρδθία, ιε δβέηεξ έκακ ανζειυ Βαναίςκ παζηηχκ,
ηαηδβυνδζακ ηδ Hasbro βζα θμβμηνζζία. Λζ θέλεζξ είκαζ θέλεζξ ηαζ δ
απαβυνεοζή ημοξ απυ έκα θελζηυ δεκ εα ηζξ απμιάηνοκε απυ ηδκ ημζκή
πνήζδ, επζπεζνδιαημθυβδζακ. Βπζπθέμκ, μζ ίδζμζ παίηηεξ πνμζπαεμφζακ κα
ελδβήζμοκ υηζ μζ θέλεζξ πμο παίγμκηαζ ζ’ έκα ηαιπθυ ηαηά ηδ δζάνηεζα εκυξ
παζπκζδζμφ Ξηναιπθ δεκ έπμοκ κυδια. Ξημ πενζμνζζιέκμ πθαίζζμ ηδξ
ηηήζδξ ααειχκ, δ ζδιαζία ημο HONKIE1, πμο ηνίεδηε πνμζαθδηζηυ θήιια
ημο OSPD, δεκ είκαζ πενζζζυηενμ ζδιακηζηή απ’ αοηήκ μπμζαζδήπμηε
άθθδξ δοζκυδηδξ αθθά ζοκδεζζιέκδξ ζημ παζπκίδζ θέλδξ. Λζ Βαναίμζ
παίηηεξ παίγμοκ αδίζηαηηα ημ YID ηαζ μζ αθνμαιενζηακμί δεκ δζζηάγμοκ
κα παίλμοκ NIGGERS, ακ είκαζ δ ζςζηή ηίκδζδ ηαηηζηήξ. (Έλς απυ ηδκ
αίεμοζα αβχκςκ αέααζα, μζ θέλεζξ έπμοκ πθαίζζμ. Ομ DARKIES2 πμο έηακε
ηδκ ειθάκζζή ημο ζημκ ηεθζηυ ημο εεκζημφ πνςηαεθήιαημξ ημ 1990,
αθθάπεδηε ζε DARKENS3 υηακ ημ ηαιπθυ πανμοζζάζηδηε ζημ «Ζαθδιένα
Ώιενζηή» ηδκ άθθδ ιένα).
Δ Ρίθκηα Ξίβηεθ, ηυνδ Νςζμεαναίςκ ιεηακαζηχκ ηαζ ιέθμξ ημο
Βεκζημφ Ξοιαμοθίμο ηςκ Βαναίςκ Γοκαζηχκ, μνβάκςζε ηίκδζδ βζα αίηδζδ
ηαηά ηδξ πενζημπήξ, δ μπμία απέθενε πενίπμο μηηαηυζζεξ οπμβναθέξ
παζηηχκ απυ ηνζάκηα πέκηε πμθζηείεξ. «Ππάνπεζ ηενάζηζμξ ανζειυξ θέλεςκ
πμο ιπμνεί κα είκαζ πνμζαθδηζηέξ βζα ημ έκα ή ημ άθθμ άημιμ ή μιάδα»,
έβναθε δ αίηδζδ. «Ζαζ μπςζδήπμηε έκα αζαθίμ πμο θζθμδμλεί κα είκαζ
θελζηυ δεκ ιπμνεί κα οπμηνίκεηαζ πςξ μζ θέλεζξ αοηέξ δεκ οπάνπμοκ».
Μαίηηεξ απείθδζακ υηζ εα απμπςνήζμοκ απυ ηδκ ΒΒΞ, εα ιπμτημηάνμοκ
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Τπνηηκεηηθή ιέμε γηα ηνπο ιεπθνχο.
«θνχξνη», ππνηηκεηηθή ιέμε γηα ηνπο καχξνπο.
3
θνηεηληάδεη, ζθνπξαίλεη.
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ηα ημονκμοά ηζ αηυιδ υηζ εα ηαηαθφβμοκ ζηα δζηαζηήνζα, ακ
απμηθείμκηακ αοηέξ μζ θέλεζξ. Λ Ογμκ Λοίθζαιξ έθααε επζζημθέξ ιίζμοξ ηαζ
απεζθέξ ζηα βναθεία ηδξ ΒΒΞ.
Ξημ ιεηαλφ, μ Λοίθζαιξ έπνεπε κα αμδεήζεζ κα ζοκηαπεεί δ θίζηα
ηςκ θέλεςκ πνμξ δζαβναθή. Οα ζηεθέπδ ηδξ Hasbro, πμθζηζηά μνεχξ,
αημθμφεδζακ ημ νεφια, πνάβια πμο δεκ έηακε ηδ δμοθεζά εοημθυηενδ.
«Έπς ηάπμζεξ αιθζαμθίεξ βζα μνζζιέκεξ απ’ αοηέξ ηζξ θέλεζξ», εοιάηαζ μ
Λοίθζαιξ κα ημο θέεζ έκα ορδθυααειμ ζηέθεπμξ ηδξ Hasbro. «Ομ
BLOWJOB1; Nα εεςνήζς πςξ είκαζ εκηάλεζ βζα ημ Ξηναιπθ;» Ομ ΟUP
ειθακζγυηακ ζε ιζα θίζηα ιε ηζξ πζεακέξ δζαβναθέξ, ιέπνζ πμο μ Λοίθζαιξ
είπε υηζ επνυηεζημ βζα ημ ηνζάνζ, «υπζ βζα δφμ αβυνζα ηδξ θάνιαξ».
Λ Λοίθζαιξ άημοζε απυ ημκ επζηεθαθήξ ιζαξ μιάδαξ Νμι πμο
εηπνμζςπμφζε ηα ζοιθένμκηα ηςκ ηζζββάκςκ υηζ γδημφζακ κ’ απαθεζθεεί
ημ νήια GYP2 (αοηυ δεκ έβζκε). Θζα επζζημθή νςημφζε ακ εα
απμηαεανεμφκ ηα CRIPPLE3 (υπζ) ηαζ WETBACK4 (καζ). Έκαξ ζοββναθέαξ
δήθςκε πςξ έανζζηε ηζξ θέλεζξ GUN5 ηαζ WAR6 ςξ ηζξ πζμ πνμζαθδηζηέξ
ζηδκ αββθζηή βθχζζα ηαζ (πενζπαζηηζηά πνμθακχξ) αλίςκε ηδκ αθαίνεζή
ημοξ. «Θδκ παναδίδεζηε ζηδκ αζηοκμιία ηδξ βθχζζαξ», είπε έκαξ άθθμξ.
Δ θίζηα, πμο πμηέ δεκ δυεδηε ζηδ δδιμζζυηδηα (ακ ηαζ μζ παίηηεξ
ημο Ξηναιπθ ζοιπέναζκακ ηα πενζεπυιεκά ηδξ), πενζείπε 206 απαθμζθέξ, ηζξ
πανάβςβεξ θέλεζξ, ημοξ πθδεοκηζημφξ, ηζξ ηθίζεζξ ηαζ ημοξ εκαθθαηηζημφξ
μνεμβναθζημφξ ηφπμοξ πενίπμο εαδμιήκηα δζαθμνεηζηχκ υνςκ. Λζ
πενζζζυηενεξ ήηακ πνμαθέρζιεξ – αθαζηήιζεξ, εεκζηά ζηίβιαηα, ζδζςιαηζημί
υνμζ. Ππήνπακ ηαζ ιενζημί παναθμβζζιμί: FART, LIBBER, FATSO, JESUIT,
PAPIST, PISS & TURD7. Ομ BADASS8 ηαζ ημ PISSER9 πεηάπηδηακ έλς
ιμθμκυηζ ζημ θελζηυ δεκ είπακ ηδ ζδιείςζδ «πνμζαθδηζηυ» ή «ποδαίμ».

1

Πενιεημία.
Αθαηξψ θάηη κε βία, θιέβσ (απφ ην Gypsy= ηζηγγάλνο, Ρνκ).
3
αθάηεο, ζαθαηεχσ.
4
Τπνηηκεηηθή ιέμε γηα κεμηθαλφ ιαζξνκεηαλάζηε.
5
Όπιν.
6
Πφιεκνο.
7
Μεησηηθέο θαη πβξηζηηθέο ιέμεηο, αληίζηνηρα:πέξδνκαη, θηιειεχζεξνο, ρνληξνκπαιάο,
Ιεζνπίηεο, θαζνιηθφο, θαηνπξψ, πξφζηπρνο.
8
Με πνιιέο ζεκαζίεο – ηζακπνπθάο, ζθιεξφ αθεληηθφ, θαθφο άλζξσπνο, θ.α.
9
Με πνιιέο ζεκαζίεο – ηνπαιέηα, άζρεκε θαηάζηαζε, αηδνίν, θ. α.
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«Ομ κα πνμζαάθθεζαζ είκαζ ηυζμ οπμηεζιεκζηυ, είκαζ αζηείμ», είπε μ
Λοίθζαιξ ζε ιζα απυ ηζξ πμθθέξ ζοκεκηεφλεζξ ημο. «ιςξ πνμζπαεμφιε κα
ημ πνμζεββίζμοιε αηαδδιασηά».
Ήηακ ιζα ιάπδ ακάιεζα ζηδ θμβμηνζζία ηαζ ηδκ εοαζζεδζία. Δ
Hasbro είπε ζημκ Λοίθζαιξ κα ιδκ εηζημιίγεζ ηζξ απαβμνεοιέκεξ θέλεζξ ζηζξ
ζοκεκηεφλεζξ. Έκζςζε ζακ κα πζεγυηακ κα οπεναζπζζεεί ιζα ιδ
οπεναζπίζζιδ εέζδ. Ώπυ ηδ ιζα ιενζά, ημ Ξηναιπθ ήηακ έκα ζδζυηηδημ
παζπκίδζ ηαζ δ Hasbro είπε ημ δζηαίςια κα πνμζηαηεφζεζ ηδκ εηαζνζηή ηδξ
εζηυκα ηαζ ηα ζοιθένμκηά ηδξ· ήηακ ζδζμηηήηδξ ημο θελζημφ ημο Ξηναιπθ,
ημ μπμίμ αέααζα δεκ ήηακ αθδεζκυ θελζηυ αθθά έκα ενβαθείμ βζα κα παίγεηαζ
ημ παζπκίδζ. Ώπ’ ηδκ άθθδ, μ Λοίθζαιξ, παίηηδξ μ ίδζμξ, ακηζθαιαακυηακ υηζ
δ αθαίνεζδ θέλεςκ απυ ημ θελζηυ βζα θυβμοξ δζαθμνεηζημφξ απυ
θελζημβναθζημφξ, ήηακ απθχξ θάεμξ.
Έηζζ, πνμζπάεδζε κα δζαπναβιαηεοεεί ζηα παναζηήκζα έκα
ζοιαζααζιυ: δφμ αζαθία, έκα βζα ημ πθαηφ ημζκυ, έκα βζα ημοξ παίηηεξ ημο
αβςκζζηζημφ Ξηναιπθ. ιςξ ηάπμζμζ ημνοθαίμζ παίηηεξ θμαμφκηακ υηζ
αοηυ δεκ εα ζοκέααζκε. Ζζ έηζζ, ημ εεκζηυ πνςηάεθδια ημο 1994 ήηακ ιζα
εοηαζνία βζα επίεεζδ. Μενζζζυηενμζ απυ δζαηυζζμζ παίηηεξ πθδιιφνζζακ
ηδκ αίεμοζα δελζχζεςκ ημο λεκμδμπείμο Universal Hilton ημο Ημξ
Άκηγεθεξ, θμνχκηαξ ηζ-ζενη ιε ζοκεήιαηα ηαηά ηδξ πενζημπήξ ηαζ
ημοκχκηαξ πθαηάη πμο γδημφζακ κα ακαηναπεί. Ηεπηά πνζκ ηδκ
πνμζθχκδζή ημο, μ Λοίθζαιξ πήνε ηδθέθςκμ ημκ Ιηέζα Λοίθζμκ ζηδ
Hasbro. Όζηενα έηακε ιζα ενζαιαεοηζηή ακαημίκςζδ: «Λζ θέλεζξ είκαζ δζηέξ
ιαξ», είπε.
Δ Hasbro ζοιθχκδζε κα εηδχζεζ ηα δφμ θελζηά. Ομ έκα, πμο εα
πμοθζυηακ ζηα αζαθζμπςθεία, ημ OSPD3, εα έθενε ηδκ επζβναθή «βζα
ροπαβςβζηά ηαζ ζπμθζηά παζπκίδζα» ηαζ εα ελαζνμφζε ημοξ πνμζαθδηζημφξ
υνμοξ. Θζα λεπςνζζηή θίζηα, ιε ηζξ ζαδζιέκεξ θέλεζξ ηαζ δίπςξ ηαευθμο
ενιδκείεξ εα ηοηθμθμνμφζε βζα πνήζδ ζημοξ μιίθμοξ ηαζ ηα ημονκμοά. Λζ
παίηηεξ γδηςηναφβαζακ.
Ομ 1988, μ Ογμ Έκηθζ έθααε ιζα απυ ηζξ θίζηεξ θέλεςκ ημο Ογμ
Ηέμκανκη βζα πζεακή εκζςιάηςζδ ζημ οπυ ζπεδζαζιυ OSPD2. Λζ θέλεζξ
ήηακ βναιιέκεξ ηαηά πθάημξ ηδξ ζεθίδαξ ιε δομ ηεκά ακάιεζά ημοξ, ηζ
έηζζ μ Έκηθζ γήηδζε απυ έκα ιέθμξ ηδξ επζηνμπήξ θελζηχκ ηδξ ΒΒΞ, ιία
έιπεζνδ παίηηνζα ηαζ πνυεδνμ μιίθμο ζημ Μυνηθακη ημο νεβημκ, ηδκ
Ζάνεκ Θένζθ, κα λακαβνάρεζ ηδ θίζηα ζε ζηήθεξ.
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Έκα ιζηνυ ημιιάηζ βζα ηδ Θένζθ, βναιιέκμ απυ ημκ Έκηθζ ιε ημκ
ηίηθμ, «Λζ πνμαμθείξ ζημοξ μιίθμοξ: Έκαξ δβέηδξ ζηα αμνεζμδοηζηά»,
ειθακίζηδηε ζημ Αεθηίμ ημο Ξηναιπθ, δφμ πνυκζα ιεηά. Δ ηέηανηδ απυ ηζξ
επηά παναβνάθμοξ ακέθενε, «δ Ζάνεκ ζοκέααθε ζηδκ επίζπεοζδ ηδξ
έηδμζδξ ημο ακαεεςνδιέκμο OSPD, δ μπμία ακαιέκεηαζ ιέζα ζημ 1991.
Θπήηε ζηδκ επζηνμπή θελζηχκ ημ 1988 ηαζ αμήεδζε κα βίκεζ δ κέα θίζηα
θέλεςκ ζε ακαβκχζζιδ ιμνθή βζα κα εηδμεεί απυ ημ Merriam-Webster».
Δ δμοθεζά ημο Ογμ Ηέμκανκη δεκ είπε ακαβκςνζζηεί αηυιδ. Λ
Έκηθζ ημο είπε βνάρεζ υηζ ηαηαθάααζκε πςξ δεκ ιπμνμφζε κα δεπεεί
πνήιαηα βζα ημ ένβμ ημο (ημ μπμίμ μ Ηέμκανκη θέεζ πςξ δεκ είκαζ αθήεεζα),
υιςξ δ Έκςζδ Ξηναιπθ εα επζδίςηε ηδκ απμγδιίςζή ημο ιε άθθμ ηνυπμ.
(Λ Έκηθζ ζζπονίγεηαζ υηζ ζπεδίαγε κα ημο δχζεζ έκα ακηίηοπμ ημο
«Ώββθζημφ Ηελζημφ ηδξ Λλθυνδδξ» ηαζ κα βνάρεζ έκα άνενμ βζ’ αοηυκ ζημ
Αεθηίμ). Λ Ηέμκανκη γήηδζε ιζα εθ’ υνμο γςήξ ζοκδνμιή ζηδκ Έκςζδ,
πνδιαημδυηδζδ ηςκ θελζηχκ ακαθμνάξ πμο είπε πνμιδεεοηεί ηαζ
ημοθάπζζημκ δφμ ακηίηοπα ημο OSPD2. Αεκ πήνε πμηέ απάκηδζδ απυ ημκ
Έκηθζ, θυβς αοηχκ πμο αημθμφεδζακ.
Ηίβμ ιεηά ημ άνενμ βζ’ αοηήκ ζημ Αεθηίμ ημο Ξηναιπθ, δ Ζάνεκ
Θένζθ πήνε ιζα εοιςιέκδ επζζημθή απυ ημκ Ηέμκανκη. Ήηακ εκμπθδιέκμξ
επεζδή εηείκδ είπε επζδμηζιαζηεί βζα ηδ δμοθεζά ηδξ ζημ θελζηυ, εκχ μ ίδζμξ
υπζ. Οδκ ίδζα επμπή, δ ηεθζηή ηφνζα θίζηα ηςκ 44 ζεθίδςκ ημο Ηέμκανκη είπε
δμεεί ζημ Merriam-Webster πμο ααζζγυηακ ζπεδυκ απμηθεζζηζηά ζ’ αοηήκ
βζα ηδκ πνμεημζιαζία ημο OSPD2. Δ Θένζθ πνμχεδζε ηδκ επζζημθή ζηδκ
ΒΒΞ ηαζ μ Έκηθζ είπε ζημκ Ηέμκανκη υηζ ηδξ πνςζημφζε ζοββκχιδ. Λ Έκηθζ
είπε ζημκ Ηέμκανκη πςξ εα θάιαακε έπαζκμ βζα ηδ δμοθεζά ημο, «ζημκ
ηαηάθθδθμ πνυκμ».
Όζηενα, δ Θένζθ άνπζζε κα παίνκεζ απεζθδηζηέξ ηαζ άζεικεξ
ηαποδνμιζηέξ ηάνηεξ, βναιιέκεξ ιε ημκ αηνζαή βναθζηυ παναηηήνα ημο
Ηέμκανκη ή δαηηοθμβναθδιέκεξ ζε πεζνμηίκδηδ βναθμιδπακή. Δ Θένζθ
θέεζ υηζ μζ ηάνηεξ, ηάπμζεξ απυ ηζξ μπμίεξ θένμοκ ηδκ οπμβναθή ημο Ογμ,
έθηακακ ηάεε θίβεξ αδμιάδεξ βζα πενίπμο έκακ πνυκμ. Έπεζηα ζηαιάηδζακ
ηζ δ Θένζθ θέεζ πςξ έθααε ιζα δεφηενδ ζοββκχιδ απ’ ημκ Ηέμκανκη. (Λ Ογμ
δεκ παναδέπεηαζ ζε ειέκα υηζ έβναρε ηζξ ηάνηεξ, αθθά δεκ ημ ανκείηαζ νδηά
ηζυθαξ). Ώημθμοεχκηαξ ηζξ ζοιαμοθέξ ηςκ δζηδβυνςκ ηδξ Hasbro ηαζ ηςκ
ηναηζηχκ ανπχκ ημο ηαποδνμιείμο, μ Ογμκ Λοίθζαιξ ακαηάθεζε ηδκ
ζδζυηδηα ημο Ηέμκανκη ςξ ιέθμοξ ηδξ ΒΒΞ. Ομ OSPD2 εηδυεδηε ημ 1991,
υιςξ μ Ηέμκανκη μφηε ακαβκςνίζεδηε, μφηε απμγδιζχεδηε πμηέ.
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Μανά ηδκ ακαηαηςζμφνα, μ Ογμ ζοκέπζζε κα ενεοκά ηζξ θέλεζξ.
ηακ δ Hasbro πανήββεζθε ηδκ πενζημπή ηςκ δήεεκ «ανυιζηςκ» θέλεςκ
θίβα πνυκζα ανβυηενα, δ ΒΒΞ είπε ηδκ εοηαζνία κα ακαεεςνήζεζ ημ θελζηυ
απ’ ηδκ ανπή. Ζάπμζμζ παίηηεξ ζοκέηαλακ ιζα θίζηα πενίπμο πζθίςκ θέλεςκ
απυ ηδ δέηαηδ έηδμζδ ημο Merriam-Webster. Λ Ογμ, θοζζηά, ανήηε
πενίπμο 160 θέλεζξ κα έπμοκ δζαθφβεζ απ’ αοημφξ πμο έηακακ ηδκ ένεοκα,
απυ ημ ADZUKI (πμο οπήνπε ζημ θήιια «adzuki bean»1) έςξ ημ YUPS
(πθδεοκηζηυξ ημο μοζζαζηζημφ YUPPIE2). ΐνήηε, αθθά δεκ ηα
ζοιπενζέθααε, ημ BOFFED ηαζ ημ BOFFING3, θυβς ηδξ ζογήηδζδξ βζα ηδκ
πενζημπή, ηα μπμία παναιέκμοκ ιδ απμδεηηά ακ ηαζ ημ Merriam-Webster
ηα έπεζ.
Νςηάς ημκ Ογμ βζαηί ζοκέπζζε ηδκ ένεοκα βζα κέεξ θέλεζξ αηυιδ ηζ
υηακ ήηακ persona non grata βζα ηδκ ΒΒΞ. Ξ’ έκα βνάιια ημο θέεζ υηζ δ θίζηα
«δεκ ιμο έηακε ηαευθμο ηαθυ κα ανίζηεηαζ ζημ δζαιένζζιά ιμο, ελ
μθμηθήνμο ηαιςιέκδ ιε ιμθφαζ. Έηζζ, ζηέθηδηα βζα άθθδ ιζα θμνά , “Γζαηί
κα ιδκ ηδ ιμζναζηχ, έηζζ χζηε υθμζ μζ άθθμζ πμο πνδζζιμπμζμφκ αοηυ πμο
εα βζκυηακ ημ OWL, κα ςθεθδεμφκ απ’ αοηή;”. Ζζ έηζζ έηακα. Ώπθχξ
θακηάζηδηα πςξ μζ παίηηεξ ημο παζπκζδζμφ άλζγακ κα έπμοκ ηζξ πνυζεεηεξ
αοηέξ θέλεζξ».
Λ Ογμ πνμχεδζε ηδ θίζηα ζ’ έκακ παίηηδ ημο Ξηναιπθ ιε ημκ
μπμίμ αθθδθμβναθμφζε, μ μπμίμξ ηδ ιεηέθενε ζημκ Έκηθζ πμο ηδκ έααθε
ζημ Αεθηίμ. Λ Έκηθζ ήηακ εκήιενμξ υηζ μζ θέλεζξ πνμένπμκηακ απυ ημκ
Ηέμκανκη, πμο ήηακ αηυιδ αθμνζζιέκμξ απυ ηδκ ΒΒΞ. Άζπεηα ι’ αοηυ, μζ
θέλεζξ πενζθήθεδηακ ζημ OWL. Λ Ηέμκανκη δεκ έθααε πμηέ εοπανζζηίεξ ή
απμγδιίςζδ βζ’ αοηή ηδκ ηεθεοηαία ημο ζοιαμθή.
Ξπεδυκ εκκζά πνυκζα ιεηά απυ ηδκ έλςζή ημο απυ ηδκ ΒΒΞ, μ
Ογμκ Λοίθζαιξ πνυηεζκε κα επακαθένεζ ημκ Ογμ ςξ ιέθμξ, ιε ημκ υνμ
υηζ δεκ εα «λεζπάζεζ βζα ηζξ απμβμδηεφζεζξ ημο» ζημκ μνβακζζιυ. Λ
Ογμ είκαζ ιπενδειέκμξ ιε ηδκ πνυηαζδ ηαζ ημ ικδιμκεφεζ ζε ανηεηά
βνάιιαηα πνμξ ειέκα.

1

Δίδνο γηαπσλέδηθνπ θαζνιηνχ.
Γηάπεο.
3
Σχπνη ηνπ ξήκαηνο boff (ζπλνπζηάδνκαη) πνπ έρεη πξνζβιεηηθή έλλνηα.
2
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11. Θαη

Ο

Θαη Γηνέζπαι ιέκεζ ζημ Άπεν Εζη Ξάζκη, ζε ιζα πέηνζκδ ηαθέ
μζημδμιή ιε πμθθέξ ζηάθεξ ηαζ έκα ζςνυ πυνηεξ- ζακ θααφνζκεμξ.
Ομ παιδθμηάαακμ ζημφκηζυ ημο ζημκ ηνίημ υνμθμ είκαζ δουιζζζ
ιέηνα ζημ πθαηφηενμ ζδιείμ ημο ηαζ πενίπμο δέηα ιέηνα ζημ ιήημξ ημο:
ιζα ηνφπηδ ζηα ιέηνα ημο Ξαηίθ Λ Ιζθ1. Οα πενζεπυιεκά ημο ημ ηάκμοκ κα
θαίκεηαζ αηυιδ ιζηνυηενμ, έκαξ ηθεζζημθμαζηυξ ζενυξ ηάθμξ βζα ηα
πμθθαπθά εκδζαθένμκηα ημο Θαη.
Ομ ιεβαθφηενμ πάεμξ ημο είκαζ ηα αζαθία. Μενζζζυηενα απυ
ζανάκηα νάθζα ζηεκάγμοκ ηάης απ’ ημ αάνμξ εηαημκηάδςκ ηυιςκ, ίζςξ
πενζζζυηενςκ απυ πίθζμοξ, αθθμφ είκαζ ζημζααβιέκμζ ζε δζπθέξ ζεζνέξ ηζ
αθθμφ ςξ ημ ηααάκζ. Ππάνπμοκ, θοζζηά, ιεβάθεξ πμζυηδηεξ απυ αζαθία βζα
θέλεζξ: πάκς απυ ιζα κημογίκα ηθαζζηά θελζηά, θελζηά εηοιμθμβζηά,
ηαεμιζθμοιέκδξ, εοθδιζζιχκ ηαζ μιμζμηαηαθδλίαξ, αζαθία ζζημνίαξ ηδξ
βθχζζαξ, ζδιεζμθμβίαξ, θελμπαζπκζδζχκ, βθςζζμθμβίαξ, λέκςκ βθςζζχκ,
ημ Ηελζηυ ηδξ Βζπενάκημ, ηυιμζ ηςκ Λοίθζαι Ξαθάζν, Έκημοζκ Ιζμφιακ,
Ιηιίηνζ Θπυνβηιακ ηαζ ζπεδυκ μπμζμοδήπμηε έπεζ βνάρεζ βζα ηδ βθχζζα.
Ππάνπεζ έκαξ ημίπμξ αζαθία βζα παζπκίδζα, αζαθία «πχξ κα ηενδίζεηε» ζημ
ζηάηζ, ζημ ηάαθζ, ζημκ «Λεέθθμ» ζημ «Γηυμο», ζηδ ιμκυπμθδ. Θζα ανιαεζά
αζαθία βζα ηα έλοπκα θάνιαηα ηαζ ημκ εβηέθαθμ. Έκα λεπςνζζηυ ηιήια
αζαθίςκ βζα ημκ αεθδηζζιυ, πμθθά απ’ αοηά βζα ηδκ πνχηδ ηαζ ηδ δεφηενδ
αβάπδ ημο, ημ ιπάζηεη ηαζ ημ ιπάζηεη ημο πακεπζζηδιίμο ηδξ Εκηζάκα.
Όζηενα είκαζ ηα παζπκίδζα, επίζδξ ζημζααβιέκα ζηα νάθζα, ιενζηά
ηθεζζηά, ηαζκμφνζα. Ομ Ξηναιπθ ζε πμθθέξ παναθθαβέξ, αέααζα, ζοκ
απμιζιήζεζξ υπςξ ηα «ΗΚΞ» ηαζ «Έλοπκμξ ζηζξ Ηέλεζξ». Ππάνπμοκ ηα
«Ίπζμοζηξ ηαζ Ζζβμοένκη», «Θπζβη Θπμβηθ», Ζμοίπ Ζζμοιπξ». Θαγειέκα
ζε ακανηδιέκα ζημκ ημίπμ δίπηοα είκαζ κημογίκεξ θμφηνζκα γχα, ιεηαλφ
ημοξ ηαζ ηάπμζα απ’ αοηά πμο μ Θαη ημοααθάεζ ζηα ημονκμοά. Άθθα γχα
ζηνζιχπκμκηαζ ζημ ηνεαάηζ ημο Θαη ηζ υηακ ηάεμιαζ ζε ιία απυ ηζξ δφμ
ηανέηθεξ ημο δζαιενίζιαημξ, ιζα βζβακηζαία θζβμφνα απυ ημ «Βηεί πμο
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είκαζ ηα άβνζα πνάβιαηα» ημο Mμνίξ Ξέκηαη1, βμονθχκεζ ηα ιάηζα ηδξ απυ
ημ πάηςια δίπθα ιμο.
Ομ βναθείμ ημο Θαη ηαηαθαιαάκεζ ημ ζηεκυηενμ ζδιείμ ημο
δζαιενίζιαημξ, έκα ιζηνυ δζάδνμιμ πμο μδδβεί ζηδκ είζμδμ (υπμο είκαζ ηα
αζαθία βζα ηα αεθήιαηα ιαγί ιε έκα ηζαχηζμ εθδιενίδςκ ιε ημ θμβυηοπμ
ιζαξ αεθδηζηήξ διενήζζαξ εθδιενίδαξ ηςκ ανπχκ ημο ’90 πμο δεκ
ηοηθμθμνεί πζα). Μάκς ημο είκαζ έκαξ παθζυξ οπμθμβζζηήξ βναθείμο,
κημογίκεξ ιπμοηαθάηζα ιε αζηαιίκεξ ηαζ έλοπκα θάνιαηα, ηάπμζα απυ ηα
μπμία μ Θαη απμηηά ιέζς ηαποδνμιζηήξ παναββεθίαξ, ηζ άθθεξ ζημίαεξ
αζαθία, ηαζέηεξ, ιζα πανμοζίαζδ εκυξ παζπκζδζμφ Ξπάζκηενιακ ηζ έκα
Ξηναιπθ ακμζηηυ, έημζιμ πνμξ πνήζδ.
Οα δφμ πανάεονα αθήκμοκ θίβμ θςξ κα ιπεζ, ημ ιπάκζμ είκαζ
ανυιζημ, ημ ροβείμ ζηδ ιζηνμζημπζηή, ζακ πθμίμο ημογίκα, πενζέπεζ
πενζζζυηενεξ αζηαιίκεξ απυ ηνμθέξ.
Μενκάεζ ημκ πενζζζυηενμ πνυκμ ημο ζ’ αοηυκ ημκ ιζηνυ
ημοκεθυημπμ. Μμηέ δεκ είπε ζηαεενή δμοθεζά. («Μμοθμφζα εθδιενίδεξ», θέεζ
ακέηθναζηα. «Ζζ ήιμοκ ηαθυξ. Ήιμοκ έκαξ ηαθυξ εθδιενζδμπχθδξ»).
Θεςνεί πςξ μζ δμοθεζέξ είκαζ ιένμξ ημο πνμαθήιαημξ ηδξ ημζκςκίαξ· ακ
ηάπμζμξ δεκ εέθεζ κα ενβαζηεί, δεκ εα ’πνεπε κα ημ ηάκεζ. Λζ δμοθεζέξ είκαζ
βζα θεθηά ηαζ ηα θεθηά είκαζ ιυκμ βζα οθζηά πνάβιαηα. Ώκ είπε
πενζζζυηενα θεθηά, ηζ εα είπε; Θεβαθφηενμ δζαιένζζια, ςναζυηενα
οπάνπμκηα, ηα πνάβιαηα εα ’ηακ πζμ εφημθα ιε ηζξ βοκαίηεξ. Γάιδζέ ηα
υθ’ αοηά.
Οα πνήιαηα βζα ημ κμίηζ ηαζ ηζξ αζηαιίκεξ –ηα δφμ ααζζηά έλμδα
ημο Θαη– ημο ηα δίκεζ ηονίςξ δ ιδηένα ημο. Μενζζηαζζαηέξ ειθακίζεζξ ςξ
ηςιζηυξ ηαζ κζηδθυνεξ πανηίδεξ Ξηναιπθ ημο πανέπμοκ θίβα θεθηά βζα κα
ηζκείηαζ. Λ Θαη έπεζ δζαθέλεζ δφμ μοζζαζηζηά δίπςξ θεθηά επαββέθιαηα –ακ
ημ κα παίγεζξ Ξηναιπθ ιπμνεί κα εεςνδεεί επάββεθια– ηαζ αιθυηενα ημκ
ηναημφκ βζα ιεβάθα δζαζηήιαηα απμιμκςιέκμ ζημ δζαιένζζιά ημο, υπμο
ημζιάηαζ πενίενβεξ χνεξ ηαζ ιεθεηάεζ θέλεζξ υηακ έπεζ δζάεεζδ.
O Θαη είκαζ απυ ημοξ ηαθφηενμοξ ακαβναιιαηζζηέξ ημο Ξηναιπθ.
Έπεζ ηνμιενή βκχζδ θέλεςκ ηδκ μπμία απμδίδεζ ζηδκ έιθοηδ ζηακυηδηά
ημο κα ζοβηναηεί θέλεζξ μζ μπμίεξ αολάκμκηαζ απυ ημ απυεεια ηςκ
ζοιπθδνςιαηζηχκ αμδεδιάηςκ ημο. Ζαζ αβαπάεζ ηζξ θέλεζξ βζα ηδκ
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εκδμβεκή ημοξ μιμνθζά, ιμζάγεζ ηάπςξ ιε πμζδηή πμο εηηζιά ηζξ θέλεζξ βζα
ηδ ζοιιεηνία, ηδκ ζζμννμπία ή ηάπμζα άθθδ αζζεδηζηή.
«Ιζχες υπςξ μ Ξαθζένζ1 βζα ημκ Ώιακηέμοξ», θέεζ μ Ένζη Οζέζηζκ
βζα ημκ Θαη. «Ιζχες ζακ κα έπς ημ ημονάβζμ, υιςξ ζηα ζηέηα βνάιιαηα
ηαζ ημοξ ακαβναιιαηζζιμφξ, μ Θαη είκαζ αζοκαβχκζζημξ. Βίκαζ εέια
δμιήξ εβηεθάθμο».
Ομ πζμ εκηοπςζζαηυ βκχνζζια ημο Θαη είκαζ δ θακηαζία, ηέημζα
πμο θίβμζ ελπέν ιπμνμφκ κα ζοκαβςκζζημφκ. Ώπθχξ ανίζηεζ δδιζμονβζηέξ
ηζκήζεζξ πμο ζε ηνεθαίκμοκ. Μνμξ ημ ηέθμξ εκυξ αβχκα ημο ημονκμοά ζημ
ζζκ Ξίηο ημο Ιζμο Ογένζο, μ Θαη είπε ηα EHIIPRT. ιςξ μ ακηίπαθυξ
ημο έηθεζζε ημ ιυκμ ζδιείμ υπμο έιπαζκε ημ ιμκαδζηυ ζηναιπθ, ημ
PITHIER. Δ θμβζηή ηίκδζδ εα ’ηακ κα παίλεζ ΔΕΝ, κα ηναηήζεζ ηα EIRT ηαζ
κα εθπίγεζ κα ηνααήλεζ ηαθά βνάιιαηα. Σζηυζμ, μ Θαη πνυζελε έκα Ι ηζ
έκα C ζηδκ ίδζα ζεζνά ιε επηά ηεκά ακάιεζά ημοξ. Έπαζλε NEPHRITIC.
Ξπεδυκ ηακείξ άθθμξ δε εα ζηεθηυηακ μφηε ηακ ηδ δοκαηυηδηα κα παίλεζ,
αξ λεπάζμοιε ημ κα ηδ ανεζ, ιζα εκκζαβνάιιαηδ θέλδ ακάιεζα ζε δφμ
βνάιιαηα.
Ξ’ έκακ αβχκα ζημ εεκζηυ πνςηάεθδια ημο Ξζηάβμ, μ Θαη
λεπέναζε ημ εφνδιά ημο ζημ ζζκ Ξίηο. Έπακε βζα έκα ζηναιπθ ηζ είπε
ιείκεζ έκα βνάιια ζημ ζαημφθζ. Οα βνάιιαηά ημο ήηακ DEEIOSW. Αεκ
οπάνπεζ υιςξ επηαβνάιιαημ ζηναιπθ ι’ αοηά ηα άζπδια βνάιιαηα, ηζ
μφηε μηηαβνάιιαημ ιπμνμφζε κα βίκεζ ζημ ηαιπθυ. Έηζζ, ιε ημ πνμκυιεηνμ
κα ηνέπεζ, μ Θαη έηακε ημ αδζακυδημ: Μανήβαβε έκα εκκζαβνάιιαημ
ζηναιπθ δζα ιέζμο δφμ πςνζζηχκ βναιιάηςκ, Ο ηαζ R, ζημ μπμίμ ήηακ
ακαβηαίμ κα ημθθήζεζ ημ S ζημ ΛΡ, θηζάπκμκηαξ ημ SOX. Βίκαζ άεθμξ
πκεοιαηζηήξ εοζηνμθίαξ πμο ιμζάγεζ ιε ημ κα ηάκεζξ ημκ γμβηθέν ιε πέκηε
ιπάθεξ ηαζ κα πδδάξ πάκς απυ ιζα θθεβυιεκδ δάδα, έηζζ βζα πθάηα:
STOREWIDE.
Ομ είδμξ ηδξ εοέθζηηδξ ζηέρδξ πμο δδιζμφνβδζε ηα δφμ ηαθφηενά
ημο ζηναιπθ είκαζ αοηυ βζα ημ μπμίμ πενδθακεφεηαζ ηαζ ζηζξ παναζηάζεζξ
ηςιςδίαξ ημο επίζδξ. Λ Θαη εα ιπμνμφζε κα ήηακ ζηαν, θέεζ, ακ
πνμζάνιμγε ηζξ εηηεθέζεζξ ημο ζηα θηςπά ιέηνα ηςκ πμθθχκ ηζ έανζζηε
έκακ θμνηζηυ αηγέκηδ βζα κα ημο ηθείζεζ ιζα ζοιθςκία ιε ελαρήθζα αιμζαή
ζηδκ ηδθευναζδ. Ώκηζεέηςξ, μ Θαη ηυθθδζε ζημ εβηεθαθζηυ είδμξ
1
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ηςιςδίαξ, ημ βειάημ ακηζζοιααηζηά ζημζπεία ηαζ πενίπθμηα παζπκίδζα ιε
ηζξ θέλεζξ.

«Μνυζθαηα εηπαίδεοζα ημκ ζηφθμ ιμο κα ηάεεηαζ ηάης ηάεε
θμνά πμο αημφεζ έκα ημοδμφκζ. Ζαζ ιεηά έααθα έκα ημοδμφκζ ζημ θαζιυ
ημο. Αεκ βονκάεζ πμθφ εδχ ηαζ εηεί πζα. Αεκ είκαζ ηαζ πμθφ θφθαηαξ, είκαζ
υιςξ έκα εαοιάζζμ ηνμιαηηζηυ δζαημζιδηζηυ. Αεκ έπς δεζ ηεθεοηαία
ηακέκα ηαηυ πκεφια ηαζ ιμο ’πεζ θηζάλεζ ημ ηέθζ ηςκ δζαημπχκ ιμο».
«Οδκ Μαναζηεοή μ ζοβηάημζηυξ ιμο ι’ έζηεζθε κα πάνς ημκζέναεξ
ιε ράνζα βζαηί είπαιε ηαθέζεζ ζε ηναπέγζ ηάπμζμοξ επζγήζακηεξ
Ζαεμθζημφξ. Ξοκέαδ ημ πζμ πανακμσηυ. Ώκεααίκς ηα ζηαθζά, ζημκηάθης,
υθα ηα ρχκζα πέθημοκ πνμξ ηα ηάης ζηδ ζηάθα. Βηηυξ απυ ιζα ημκζέναα
ζμθμιυ, πμο πέθηεζ πνμξ ηα πάκς ζηδ ζηάθα. Ώθθυημηδ ειπεζνία, αθθά
ιμο έδςζε ιζα ζδέα. Ζακά δομ ανάδζα ιεηά, μδδβμφζα ακηίεεηα ζ’ έκα
ιμκυδνμιμ. Θε ζηαιάηδζε μ αζηοκυιμξ. Ομο είπα υηζ βεκκάς η’ αοβά ιμο.
Βίπε “Ιεανέ, έπς θυβμοξ κα πζζηέρς υηζ είζαζ DUI1. Κένεζξ ηζ είκαζ αοηυ;
Βίπα “DO I?”2».
«Ξακ παζδί πδβαζκμενπυιμοκ ζηα ζδνφιαηα· επζζηεπηυιμοκ ημοξ
βμκείξ ιμο. Δ ιδηένα ιμο είκαζ ζπζγμθνεκζηή. ΐέααζα, πνμηζιχ κα ηδ
ζηέθημιαζ ςξ “πνυζςπμ ημο ηυζιμο”. Ζζ μ παηέναξ ιμο είκαζ
ιακζμηαηαεθζπηζηυξ. Έπεζ αοηέξ ηζξ ηνμιενέξ αθθαβέξ ζηδ δζάεεζή ημο.
Ζάπμηε ιμο έζηεζθε ιζα ηάνηα. “Μενκάς πμθφ ςναία. Θαηάνζ κα ήιμοκ
κεηνυξ”».
ηακ πνςημαθέπς ημκ Θαη ζηδ ζηδκή, ζ’ έκα ιπαν θίζηα ζημ
Ξυπμ, είκαζ θζάζημ. Μαναπμκζέηαζ υηζ αζζεάκεηαζ άννςζημξ, πενζβεθά ημ
ημζκυ ιε επενζηυ ηυκμ ηαζ ζηέηεηαζ αιήπακα ζηα πυδζα ημο. Ώνβυηενα
υιςξ, ιμο δίκεζ ιζα ηαζέηα απυ ηζξ ηνεζξ ειθακίζεζξ ημο ζημ «Ώνβά ηδ
κφπηα ιε ημκ Ζυκακ Λ Θπνάζακ»3 (δ πνχδκ θίθδ ημο είκαζ ηεζιεκμβνάθμξ).
Ξηδκ πνχηδ ημο ειθάκζζδ, μ Θαη είκαζ κεονζηυξ ηαζ ζθζβιέκμξ. Ξηδκ
δεφηενδ είκαζ ήνειμξ, άκεημξ ηαζ ημ ημζκυ ακηαπμηνίκεηαζ. Ξηίγεζ. Ξηδκ
ηνίηδ, υηακ ημ ημζκυ πδδάεζ επάκς ζημ απμημνφθςια εκυξ αζηείμο, μ Θαη
εοπανζζηεί ζανηαζηζηά πμο βέθαζακ ζε θάεμξ ζδιείμ ηαζ ηάπμζμξ
βζμοπάνεζ.
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Λ Θαη ηδξ ζηδκήξ είκαζ μ Θαη ημο Ξηναιπθ: έλοπκμξ, ιπθαγέ,
οπεναμθζηά δδιζμονβζηυξ, υιςξ αζηαεήξ, «ιδ ιμο άπημο», μλφεοιμξ,
εοενέεζζημξ, ιε αοημβκςζία, πανακμσηυξ. «Θυκμ έκα πνςιυζςια
παναπάκς απυ ημκ ηφπμ ζηδ “Ξζςπή ηςκ Ώικχκ”1», θέεζ έκαξ αεηενάκμξ
ημο Ξηναιπθ.
Μζεζιέκμξ απυ ιζα κέα θζθεκάδα κα ’καζ πζμ οπεφεοκμξ βζα ημκ
εαοηυ ημο, ηαζ ιε ηδ αμήεεζα ηδξ πνχδκ ημο, μ Θαη απμθάζζζε ζηα ιέζα
ημο 1998 κα ανεζ δμοθεζά. Ομ «Γςκηακά ημ Ξααααηυαναδμ» έραπκε
ηεζιεκμβνάθμοξ, μ Θαη ήλενε ηάπμζμκ, ηαζ θίβεξ αδμιάδεξ πνζκ ημ εεκζηυ
πνςηάεθδια πνμζθήθεδηε βζα ηδ θεζκμπςνζκή ζεγυκ.
«Ώοηυξ μ πμκηνμιαθάηαξ πάεζ απυ ιζζυ ιέηνμ ηάης απ ’ημ
έδαθμξ ζ’ αοηήκ ηδ δμοθεζά ιε ελαρήθζα αιμζαή», είπε μ Θάνθμκ Ρζθ, μ
άθθμξ ζδζμθοήξ ημο Ξηναιπθ, απέκηανμξ θίθμξ ιμο. «Μεξ ημ ιμο νε, υηακ δ
Ουκζ Θπνάλημκ2 ηδκ πέζεζ ζ’ αοηυκ ημκ πμκηνμιαθάηα».
Λ Θαη ήηακ αηυιδ πεζιέκμξ, βζαηί ημκ είπε παναηήζεζ δ θίθδ ημο.
Βπέιεκε κα ζογδηά βζα ημ πςνζζιυ ηαζ έπζκε πμθφ. Αομ αδμιάδεξ πνζκ ημ
εεκζηυ υιςξ, ζηαιάηδζε. Βίπε πςξ δ ζηακυηδηα ημο κα ακαβναιιαηίγεζ
ήηακ δοκαηή ηαζ δ ζηακυηδηά ημο κα «αθέπεζ» ημ ηαιπθυ είπε επζζηνέρεζ.
«Ώπθά, θμνηζάνς», είπε ιζα ιένα πνζκ πάνεζ ημ ηνέκμ βζα ημ Ξζηάβμ ιε ημκ
Θάνθμκ. «Ήιμοκ ηυζμ κανηςιέκμξ ηζ έπζκα ηυζμ πμθφ. Ξηαιάηδζα βζα
έκα ανάδο ηζ έανζζηα υθεξ αοηέξ ηζξ ηαηαπθδηηζηέξ ηζκήζεζξ. Δ πκεοιαηζηή
ζοβηέκηνςζδ, δ ζοβηέκηνςζδ πμο ιμο επζηνέπεζ κα έπς ιζα πζμ βαθήκζα
γςή, είκαζ ζηδ εέζδ ηδξ. Βίιαζ ειροπςιέκμξ. Ιμιίγς υηζ ιπμνχ κα παίλς
ζπμοδαίμ Ξηναιπθ».
Ζάπςξ έηζζ ήηακ ηαζ πνζκ ημ παβηυζιζμ ημο 1997: Λ Θαη ήηακ ζε
βθέκηζα ηαζ ιεεφζζα, ζηαιάηδζε δομ αδμιάδεξ πνζκ ηδ δζμνβάκςζδ,
ιεθέηδζε είημζζ ηέζζενζξ χνεξ ηδκ διένα ηαζ ηενιάηζζε δεφηενμξ. ιςξ δ
επζηοπία δεκ οθμπμζήεδηε ζημ Ξζηάβμ, υπμο ηνάαδλε άζπδια βνάιιαηα,
δεκ ιπυνεζε κα θμνηίζεζ ηζξ ιπαηανίεξ ημο υπςξ ζημ παβηυζιζμ ηδξ
Λοάζζκβηημκ ηζ μ Θαη ηάεζζε ηαηδθήξ πίζς ζηδκ αίεμοζα ηαεχξ μ
πνάμξ, αηνυιδημξ Θπνάζακ Ζαπεθέημ παναθάιαακε ηδκ επζηαβή ηςκ
25.000 δμθανίςκ.
Λ Θαη λεηίκδζε ζημ «Γςκηακά ημ Ξααααηυαναδμ» ημκ Ξεπηέιανζμ.
Ομκ Ληηχανζμ απμθφεδηε.
1
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Μενίπμο έκα ιήκα ιεηά ηδκ απυθοζή ημο, μ Θαη ιμο είπε ηζ
ζοκέαδ. Βίπε υηζ έαβαγε είημζζ ηαθαιπμφνζα ηδ ιένα βζα ημ ηιήια ημο, «κέα
ηάεε Ξααααημηφνζαημ», αθθά δεκ ηαηάθενκε κα αάθεζ ηακέκα απ’ αοηά ζημ
ζυμο –ιυκμ έκα ηδκ πνχηδ αδμιάδα, ηακέκα ηδ δεφηενδ, ηδκ ηνίηδ ή ηδκ
ηέηανηδ. Λ παναβςβυξ ημο ηιήιαημξ ημο είπε πςξ παίνκεζ ηαζνυ, αθθά
ηακείξ δεκ ήηακ πνυεοιμξ κα ημκ αμδεήζεζ ηαζ ηίπμηα απ’ αοηά πμο
έβναθε δεκ θαζκυηακ ανηεηά ηαθυ. Ομ ΓηΞ πάκηα είπε ηδ θήιδ
ιζηνμπνέπεζαξ ηαζ ζπμθζηήξ αηιυζθαζναξ, υπμο ημ κα είζαζ ιε ημ ζςζηυ
αηνμαηήνζμ ήηακ πζμ ζδιακηζηυ απυ ημ ηζ ηάκεζξ.
«Βίκαζ ζα κα’ ζαζ μ απυηθδνμξ», ιμο είπε μ Θαη. «Αεκ είιαζ ηαζ μ
ηαθφηενμξ βζα κα ημ ακηζιεηςπίζς. Μμηέ δεκ είπα δμοθεζά. Κένς υηζ μζ
άθθμζ θέκε, “Οζ είπε μ Θαη; Οζ έηακε μ Θαη;”, έηζζ δεκ ιίθδζα ζε ηακέκακ βζ’
αοηυ. Έιεζκα ηυηαθμ. Θε κμζάγεζ ηζ ζηέθημκηαζ μζ άθθμζ».
Γζα έλζ αδμιάδεξ ηνφθηδηε ζημ δζαιένζζιά ημο, ημκ έηνςβε δ
απυθοζδ. «Ρεεξ μφηε πμο ημζιήεδηα», είπε. «Έπς ημζιδεεί ιζα χνα ζηζξ
ηεθεοηαίεξ ζανάκηα μηηχ ή εαδμιήκηα δφμ. Ομ ζηέθημιαζ. Ώηυιδ ηζ υηακ
έπς ηαθή δζάεεζδ, ημ ζηέθημιαζ. Έπς υιςξ ημ Ξηναιπθ, πμο ημ πενζιέκς
εοπάνζζηα».
ηακ είιαζ ιε ημκ Θαη ιε ηάκεζ κ’ ακανςηζέιαζ ακ ημ Ξηναιπθ δεκ
είκαζ οπμηαηάζηαημ – βζα ηδ δμοθεζά, ηζξ θζθμδμλίεξ, ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηδξ
πναβιαηζηυηδηαξ. Ζάεε πςνςιέκμξ ζηαηζζηήξ, πανηυιμοηνμ ή πνεγάηζαξ
ημο Ιζκηέκημ ιπμνεί κα αεααζχζεζ ηδ βμδηεοηζηή δφκαιδ ηςκ παζπκζδζχκ.
Ομ κζχες ηζ εβχ μ ίδζμξ, επίζδξ: εα πνέπεζ κα ιε δέζμοκ ζημ ηαηάνηζ υπςξ
ημκ Λδοζζέα βζα κα απμδνάζς απυ ημ ηναβμφδζ ηςκ ζεζνήκςκ εκυξ
ηαιπθυ Ξηναιπθ.
Ώπυ ηδ ιζα, ημ παζπκίδζ πμο δζάθελα είκαζ απθχξ ιζα δζακμδηζηή
απαζπυθδζδ, ιζα αηαηαιάπδηδ πνυηθδζδ ζηναηδβζηήξ· ημ Ξηναιπθ είκαζ
έκα απυ ηα παζπκίδζα ηδξ Μκεοιαηζηήξ Λθοιπζάδαξ πμο βίκεηαζ ηάεε
πνυκμ ζημ Ημκδίκμ. Ώπυ ηδκ άθθδ υιςξ, δεκ ιπμνεί κα ιδκ είκαζ
οπμηαηάζηαημ βζα ηάηζ, ιζα απυδναζδ. Λ Θαη ηάπμηε είπε πςξ ημ
Ξηναιπθ «είκαζ εοθμβία. Φαίκεηαζ ζακ ηάηζ πμο ζδιαίκεζ ηυζα πμθθά βζα
ζέκα, αηυιδ ηζ ακ δεκ είζαζ ενδζηυθδπημξ, αηυιδ ηζ ακ είζαζ άεεμξ…» Δ
θςκή ημο έζαδζε. Μνμζπάεδζε κα ηάκεζ ημ παζπκίδζ κα δίκεζ ημζιζηυ
κυδια ζηδ γςή ημο, κα ημ δζηαζχζεζ. Μαναηήνδζε υηζ δ Hasbro βζυνηαγε
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ηδκ πεκηδημζηή επέηεζμ ημο Ξηναιπθ εηείκδ ηδ πνμκζά, ζηζξ 5 Φεανμοανίμο.
Οδκ διένα ηςκ βεκεεθίςκ ημο.
ιςξ ιπμνεί έκα παζπκίδζ, άζπεηα βζα πυζεξ χνεξ ηαζ ακελάνηδηα
απ’ μηζδήπμηε άθθμ ζηδ γςή ηάπμζμο, κα είκαζ αθααενυ ιε ημκ ηνυπμ πμο
είκαζ μ εεζζιυξ ζηα κανηςηζηά; Ή είκαζ ημ Ξηναιπθ ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ
δζαθμνεηζηυ; Γζα ημκ Θαη, ημκ Θάνθμκ, ημκ Γ.Β. Ογυεθ, ημοξ πζμ αηναίμοξ
παίηηεξ ζηδκ οπμημοθημφνα ημο Ξηναιπθ βζα ημοξ μπμίμοξ ημ παζπκίδζ
είκαζ μ ήθζμξ ημο δθζαημφ ημοξ ζοζηήιαημξ, οπάνπεζ έκαξ απηυξ ζηυπμξ:
κα είκαζ μζ ηαθφηενμζ ζε ιζα ακηαβςκζζηζηή απαζπυθδζδ. Ια ηενδίγμοκ. Λ
Θαη ηζ μ Θάνθμκ ηζ μ Ογυεθ δεκ παίγμοκ Ξηναιπθ επεζδή δεκ ιπμνμφκ κα
ζηαιαηήζμοκ ηζ αοηυ ημοξ ηάκεζ δοζηοπζζιέκμοξ. Μαίγμοκ βζαηί πζζηεφμοκ
πςξ είκαζ ηαθμί ζ’ αοηυ ηαζ εέθμοκ κα ηενδίγμοκ, κα ηενδίγμοκ θεθηά,
δυλα, ζεααζιυ, ηδκ εηζηέηα πμο θέεζ υηζ είζαζ μ ηαθφηενμξ ζε ηάηζ.
Έηζζ, δεκ εεςνχ ημ Ξηναιπθ ιμκμιακία ιε ηδκ ηθζκζηή έκκμζα:
εκμπθδηζηή απμηθεζζηζηή απαζπυθδζδ ιε ιζα πανάθμβδ ζδέα. Γζα ημκ Θαη
–ή ημκ Θάνθμκ, ή ημκ Ογυεθ, ή ειέκα– ημ ζηέθημιαζ ζακ ιμκμιακία ιε ηδκ
ημζκή έκκμζα, αηαηαιάπδημ εκδζαθένμκ. ζμ ιοζηδνζχδδ ηαζ κα εεςνμφιε
ηδ βθχζζα, ηακείξ ιαξ δεκ έπεζ πνεχζεζ ζ’ αοηυ ημ παζπκίδζ θέλεςκ, αξ
πμφιε, οπεναζζεδηζηέξ ζηακυηδηεξ. Ώπθχξ ιαξ ανέζεζ πμθφ κα ημ
παίγμοιε. Λ Γ.Β. Ογυεθ έπεζ απμδεπεεί πςξ ημ Ξηναιπθ είκαζ δ γςή ημο ηαζ
δεκ πνεζάγεηαζ αοηυ κα είκαζ απμδμηζηυ. Λ Ογμ Έκηθζ ημ έπεζ απμδεπεεί ηαζ
ημ έπεζ ηάκεζ απμδμηζηυ. Λ Θάνθμκ ημ ’πεζ απμδεπεεί, επίζδξ· είκαζ
ζζμννμπδιέκμξ γχκηαξ ιε ηδ ιδηένα ημο ηαζ ιεθεηχκηαξ Ξηναιπθ υθδ
ιένα, ηυζμ χζηε κα παναζηείηαζ απυ ιζα ηέθεζα δμοθεζά: δμηζιαζηήξ
παζπκζδζχκ βζα οπμθμβζζηή, ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο Ξηναιπθ.
Ζζ μ Θαη; Αεκ είκαζ πμηέ ηυζμ αέααζμξ. Έπμκηαξ ιυκμ ημ Ξηναιπθ
κα πενζιέκεζ εοπάνζζηα, ζηέθηδηα πςξ βζα ηδκ χνα ίζςξ δεκ είκαζ δ
ηαθφηενδ θφζδ βζα ηδ εθίρδ ημο απυ ηδ δμοθεζά πμο έπαζε ζημ ΓηΞ. Ομ
Ξηναιπθ εα είκαζ πνυζηαζνδ θφζδ. Ώθθά μ Θαη ήηακ εκεμοζζαζιέκμξ πμο
εα έπαζγε ζημ μιαδζηυ ημονκμοά ημο Ράνηθμνκη, θίβεξ αδμιάδεξ ιεηά ηδκ
απυθοζή ημο.
Ράνδ ζημ Ξηναιπθ, μ Θαη έπαρε κα ζηέθηεηαζ ηδκ ηανζένα ημο.
Λκυιαζε ηδκ μιάδα ιαξ «Compony Pyknic»1– απμδεηηέξ θέλεζξ ηαζ μζ δομ–

1

Λνγνπαίγλην. «Company Picnic» είλαη εθδήισζε εηαηξείαο (πάξηπ, δείπλν,θιπ) Σν
«Compony Pyknic» κε παξφκνηα πξνθνξά δελ ζεκαίλεη ηίπνηα αιιά ρξεζηκνπνηεί δχν
πεξίεξγεο, απνδεθηέο ζην θξακπι ιέμεηο.
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ηζ έηακε πθάηα υθμ ημ Ξααααημηφνζαημ. Μανά ηδκ απαίζζα επίδμζδ ιμο,
1-11, (αοηυ ημ ημονκμοά έβζκε ανηεημφξ ιήκεξ πνζκ ηδ κίηδ ιμο ζημ Ημκβη
Άζθακη), δ Compony Pyknic ηαηάθενε κα πάνεζ ηδκ πνχηδ εέζδ ηζ μ Θαη
είπε «εα ημ ζηεθημφιε ακ εα πάνεζξ μθυηθδνμ ημ ιενίδζμ ή υπζ». (Οεθζηά
ηνάηδζα ηα 45 δμθάνζα απυ ηα ηένδδ πμο ιμο ακαθμβμφζακ).
Ζαηά ηδκ ηεθεηή απμκμιήξ, είπαιε ηδκ εοηαζνία βζα πζμ πμθφ βέθζμ:
ιζα «ζηζβιή Ξηναιπθ», υπςξ θέεζ μ Θαη αοηυ πμο ζοιααίκεζ υηακ έκαξ
παίηηδξ Ξηναιπθ επζδεζηκφεζ ελαζνεηζηά αδζάθμνδ ή εβςηεκηνζηή
ζοιπενζθμνά, ζοκήεςξ ζηδκ ελέθζλδ εκυξ παζπκζδζμφ. Δ Έκηζ Θπένιακ, δ
ιδηνζάνπζξ ζηδκ πενζμπή ηδξ ΐμζηυκδξ, δζάααγε έκα απυ ηανδζάξ βνάιια
πμο έβναρε βζα ημκ ζηεκυ θίθμ ηδξ ηαζ ζφκηνμθμ ζημ Ξηναιπθ, ημκ Θένζεθ
Ξακη, πμο είπε πεεάκεζ πνυζθαηα. Ήηακ ιζα ζοβηζκδηζηή ζηζβιή πμο
εκζςιάηςκε υθα ηα ηαθά ημο παζπκζδζμφ – ηδ ζοκαδεθθζηυηδηα ηαζ ηδ
θζθία, ηδκ αβάπδ, ηδκ πίζηδ ηαζ ηδκ αθμζίςζδ πμο ηυζμζ άκενςπμζ
ακαηαθφπημοκ ζε εηαηυ βνάιιαηα ηζ έκα ηαιπθυ. ιςξ δ ανιυγμοζα
ζζςπή ζηδκ αίεμοζα έζπαζε απυ ημκ ηνμηαθζζιυ ηςκ βναιιάηςκ ζ’ έκα
ζαημφθζ. Δ Ογακ Ιηίλμκ είπε αθμζζςεεί ζ’ έκα παζπκίδζ ιε ημκ Θάνθμκ,
ιζθχκηαξ δοκαηά ηαζ ημοκχκηαξ ημ ζαημφθζ κεονζηά, ιδ ζοκαζζεακυιεκδ
ημ υηζ ιζα βοκαίηα δζάααγε έκα βνάιια ζημκ κεηνυ θίθμ ηδξ. «Θα πνέπεζ κα
’ζαζ μ πνχημξ παίηηδξ Ξηναιπθ πμο παίγεζ αημφβμκηαξ έκακ επζηήδεζμ»,
είπε μ Θαη ζηδκ Ογακ παιμβεθχκηαξ. «Έπεζξ παίλεζ πμηέ ζε ηδδεία;»
Μίζς ζηδ Ιέα Πυνηδ, ςζηυζμ, μ Θαη άνπζζε κα βίκεηαζ υθμ ηαζ
πενζζζυηενμ πανακμσηυξ. Κέζπαζε ζηδ ζηδκή ζε ιζα πανάζηαζδ
ηςιςδίαξ, θέβμκηαξ ζημ ημζκυ υηζ «ακ δεκ λακαβονίζς, ζδμφ ηα μκυιαηα
πμο θηαίκε». Λ Θαη ηαηάπζκε πάκς απυ εηαηυ πάπζα ηδ ιένα, ίζςξ
πεκήκηα ή ελήκηα δζαθμνεηζηά. ιςξ δ πζμ ακδζοπδηζηή πνμζεήηδ ζημ
μπθμζηάζζυ ημο ήηακ ημ GHB, ημ β-οδνμλο-αμοηονζηυ μλφ, έκα άβεοζημ
οβνυ πμο πνμηαθεί απχθεζα αζζεήζεςκ ηαζ πνυζθαηα έπεζ απμζονεεί ζε
πμθθέξ Μμθζηείεξ. Λ Θαη έπαζνκε ημ GHB –ημ μπμίμ εηεείαγε ζημ
Ράνηθμνκη, δείπκμκηάξ ιμο ημ ιπμοηαθάηζ ιε ημ οβνυ ζε πνχια ηίηνμο–
βζα κα ημκ αμδεά κα ημζιάηαζ, αολάκμκηαξ ηδ δυζδ, ηαεχξ ημ άβπμξ ηαζ δ
εθίρδ ημο βζα ηδ παιέκδ δμοθεζά ζημ ΓηΞ αάεαζκακ. Δ ακάιζλδ ημο GHB ιε
αθημυθ είκαζ ελαζνεηζηά επζηίκδοκδ ηζ μ Θαη έπζκε πμθφ.
Λ Θαη πνςηάνπζζε κα παίνκεζ «έλοπκα» θάνιαηα ηαζ αζηαιίκεξ
αθμφ έβζκε ηαθυξ ζημ Ξηναιπθ. ηακ βκςνίζηδηακ ημ 1992, εοιάηαζ μ
Θάνθμκ, μ Θαη έπαζνκε θίβα ιυθζξ πάπζα. Ξ’ έκα ημονκμοά, κςνίξ ημ 1998,
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μ Θαη απμθάζζζε κα ιδκ βεοιαηίζεζ ιαγί ιμο ηαζ ιε ημκ Θάνθμκ,
θέβμκηαξ «Θα θάς έκα ιήθμ. Αεκ πεζκάς. Έπς πάνεζ ηυζα πμθθά πάπζα».
Άθθαλε βκχιδ, ήνεε, ηζ έπεζηα απμθάζζζε κα ηαείζεζ ζημ αοημηίκδηυ ιμο
ηαζ κ’ αημφζεζ έκα CD ημο νμη ζοβηνμηήιαημξ Cake πμο έπεζ ηαζ ιζα
δζαζηεοή ηδξ επζηοπίαξ ηδξ Γηθυνζα Γηέζκμν, I will survive1.
Λ Θαη ζζπονίγεηαζ υηζ βκςνίγεζ αηνζαχξ ηζ ηάκεζ ηάεε πάπζ ηαζ
οβνυ ιίβια ζημκ μνβακζζιυ ημο. Βίκαζ ζοκδνμιδηήξ ζε δεθηία δζαηνμθήξ,
δζααάγεζ αζαθία βζα ηα «έλοπκα» θάνιαηα, ιεθεηά ηζξ πανεκένβεζεξ ηαζ ηζξ
ακηεκδείλεζξ ημοξ. ιςξ ηχνα μ ζοκδοαζιυξ ηςκ θανιάηςκ ηαζ ηςκ
πενζζηάζεςκ ηδξ γςήξ ημο ημκ έπεζ ηάκεζ αζηαεή. Θζα θμνά ηάεζζε ζημ
δζαιένζζιά ημο πέκηε ιένεξ ζοκέπεζα. Ηίβμ ιεηά απ’ αοηυ, ηδθεθχκδζε
ζημοξ ζηεκυηενμοξ θίθμοξ ημο πμο ημκ πήβακ κα ημκ δεζ βζαηνυξ.
Οα αζαθία, ηα παζπκίδζα, ηα θμφηνζκα γχα. Δ κεονζηή ζοιπενζθμνά.
Λζ απμβμδηεφζεζξ ζηδκ ηςιςδία. Δ εοθοΎα ζημ Ξηναιπθ. «Θέθεζ κα είκαζ μ
ηνεθυξ επζζηήιμκαξ», ιμο είπε έκαξ θίθμξ ημο. «Ώθθά εα είκαζ μ κεηνυξ
επζζηήιμκαξ».
Λ Θάνθμκ ήνεε απυ ηδ ΐαθηζιυνδ κα ι’ επζζηεθεεί. «Έπεζ ηάπμζα
πνμζυκηα ημο Νέζκιακ2», θέεζ βζα ημκ Θαη. «Ζάπμζμξ πμο ημ ιοαθυ ημο
είκαζ ηυζμ ζηυνπζμ χζηε ημο παίνκεζ πμθφ ηαζνυ κ’ απακηήζεζ. Ώοηυ
βίκεηαζ υηακ ημ ιοαθυ δμοθεφεζ ζε άθθμ επίπεδμ. Βίκαζ δ θεπηή βναιιή
ακάιεζα ζηδκ ζδζμθοΎα ηαζ ηδκ ηνέθα. Ώοηυξ μ πμκηνμιαθάηαξ πενπαηάεζ
εηεί πάκς ζηζξ ιφηεξ ηςκ πμδζχκ ημο. Θάθθμκ πδβαζκμένπεηαζ πάκς ζηδ
βναιιή». Λ Θάνθμκ ζηέθηδηε πςξ μ Θαη εα πνέπεζ κα θφβεζ απυ ηδ Ιέα
Πυνηδ. «Μμθφξ παθζυημζιμξ, πμθφξ ηαζνυξ ζ’ αοηυ ημ παθζμδζαιένζζια.
Μμζμξ δε εα βζκυηακ ηνεθυξ ημο ηεναηά;».
Ώοηυ πμο έπεζ ηάκεζ μ Θαη ζημ ζχια ημο, ημ ’πμοκ ηάκεζ
αιέηνδημζ πνζκ απ’ αοηυκ ηαζ αιέηνδημζ εα ημ ηάκμοκ ζημ ιέθθμκ. πςξ ηζ
άθθμζ ελπέν αεθδηέξ, μ Θαη είπε ανπίζεζ κα παίνκεζ δζεβενηζηά βζα ημκ
εβηέθαθμ, βζα κα αεθηζχζεζ ηδ ικήιδ ημο, κα μλφκεζ ηδ ζοβηέκηνςζή ημο,
κα εκζζπφζεζ ηδκ ακημπή ημο. Δ πνχδκ θίθδ ημο Θαη, δ Ογακίκ Ιηζημφθζμ,
ζοββναθέαξ ημο «Ζυκακ Λ Θπνάζακ», ημκ πήβε ζ’ έκακ βζαηνυ μ μπμίμξ
είπε εεναπεφζεζ ηζ άθθμοξ ελπέν πμο ειθάκζζακ πνμαθήιαηα ελαζηίαξ
θανιάηςκ, ιεηαλφ αοηχκ ηγμβαδυνμοξ ηαζ ιπμκηζιπζθκηενάδεξ. «Οα

1
2

“Θα επηδήζσ»
Κηλεκαηνγξαθηθφο ραξαθηήξαο ( Νηάζηηλ Υφθκαλ) ζηελ νκψλπκε ηαηλία.
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πήνεξ βζα κα έπεζξ πθεμκέηηδια υηακ παίγεζξ Ξηναιπθ», θέεζ δ Ογακίκ πςξ
ημο είπε μ βζαηνυξ. «Ώθθά δεκ πνεζάγεζαζ κα έπεζξ πθεμκέηηδια».
Λ βζαηνυξ είπε ζημκ Θαη πςξ έπνεπε κα λεπθφκεζ ημ ζχια ημο ηαζ
ημ ιοαθυ ημο ηζ μ ηνυπμξ κα ημ ηάκεζ αοηυ ήηακ κα ηυρεζ υθα ηα «έλοπκα»
θάνιαηα· μ Θαη ημο ιίθδζε βζα ηδ γςή ημο, υηζ έπαζνκε ιέπνζ 150 πάπζα ηδ
ιένα ηζ υηακ μ Θαη άνπζζε κα ηα απανζειεί μ βζαηνυξ ημκ ζηαιάηδζε.
«Μαίνκεζξ πνάια πμο θηζάπηδηε ζημ οπυβεζμ ηάπμζμο», ημο είπε.
ιςξ πνυζεεζε ηαεδζοπαζηζηά: «Έπεζξ πενίενβμ ηνυπμ γςήξ. Ώοηυ δεκ
ζδιαίκεζ υηζ είζαζ δζακμδηζηά άννςζημξ».
Ζζ υθα αοηά βζα ημ Ξηναιπθ. Γζα έκα επζηναπέγζμ παζπκίδζ. Γζα ηζξ
θέλεζξ. «Λζ θέλεζξ είκαζ αέααζα», έβναρε μ Νμφκηβζανκη Ζίπθζκβη 1, «ημ πζμ
ζζπονυ κανηςηζηυ πμο πνδζζιμπμζεί ημ ακενχπζκμ είδμξ». Έθηαζακ κα
ελμοζζάγμοκ ηδ γςή ημο Θαη. Ξε ιζα πανάζηαζδ ηςιςδίαξ ηάπμηε, ζ’ έκα
αζηείμ βζα ηα βοκαζηεία βεκκδηζηά υνβακα, μ Θαη λέθοβε απυ ημ εέια
ακαθένμκηαξ ηαηά πανέηηθζζδ ηάηζ βζα ημοξ πθδεοκηζημφξ πμο
θαηζκίγμοκ. «Ώοηυξ είιαζ,», είπε, «πζαζιέκμξ ζηα δίπηοα ηςκ θέλεςκ».
Ομ ημζκυ δεκ έπζαζε ηδκ ακαθμνά ζημκ ηίηθμ ηδξ αζμβναθίαξ ημο
Ογέζιξ Θένεσ, ημο πνχημο εηδυηδ ημο «Ώββθζημφ Ηελζημφ ηδξ Λλθυνδδξ»,
πμο αθζένςζε ηδ γςή ημο ζηζξ θέλεζξ ηαζ πέεακε πνζκ πνμθάαεζ κα δεζ ηδ
δμοθεζά ημο μθμηθδνςιέκδ. Λ Θαη ιζα θμνά ιμο ’πε πςξ θακηάγεηαζ ημκ
εαοηυ ημο ζε ιεβάθδ δθζηία ζακ ημκ Θένεσ, μ μπμίμξ απεζημκίγεηαζ ζημ
αζαθίμ ιε ιαηνζά, άζπνα βέκζα ζακ μνευδμλμξ επίζημπμξ, πενζηοηθςιέκμξ
απυ πζθζάδεξ θφθθα πανηζμφ, ζημζααβιέκα απ’ ημ πάηςια χξ ημ ηααάκζ, ιε
ηα θήιιαηα ηςκ θέλεςκ πμο ζοκέεεζακ αοηυ ημ ζπμοδαίμ αζαθίμ.
Ξημκ Θαη ανέζεζ πμθφ ημ αζαθίμ ημο Ξάζιμκ Γμοίκηζεζηεν «Λ
Ζαεδβδηήξ ηαζ μ Ονεθυξ», βζα ηζξ ζπέζεζξ ημο Θένεσ ιε ημκ δν. Λοίθζαι
Θάζκμν, έκακ ηθζκζηχξ πανάθνμκα αιενζηακυ πεζνμονβυ πμο
ηαηαδζηάζηδηε βζα θυκμ ηαζ έζηεζθε ζημκ Θένεσ βζα ημ θελζηυ ημο ζπεδυκ
δέηα πζθζάδεξ απμζπάζιαηα. Ώηυιδ, μ Θαη είκαζ μ πνχημξ πμο ιμο
ιίθδζε βζα ημκ Ογμ Ηέμκανκη. Λ Θαη παίνεηαζ ηδκ εζηυκα ημο ενδιίηδ
«Ώνπζζηνάηδβμο ηςκ Ζαηαθυβςκ Ηέλεςκ» πμο δεκ ηάκεζ ηίπμηα άθθμ απ’
ημ κα πηεκίγεζ θελζηά. Ήεεθε κα ιε ζοκηνμθέρεζ, ακ ακαηάθοπηα ηα ίπκδ
ημο Ηέμκανκη. (Οεθζηά επέθελα κα ημκ επζζηεθεχ ιυκμξ ιμο).
Γζα ημκ Θαη, υπςξ ίζςξ ηαζ βζα ημκ Ογέζιξ Θένεσ, ημκ Λοίθζαι
Θάζκμν ηαζ ημκ Ογμ Ηέμκανκη, μζ θέλεζξ είκαζ δ ακηζηεζιεκζηή
1

Άγγινο ζπγγξαθέαο (1865-1936).
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πναβιαηζηυηδηα ηδξ γςήξ. Βίκαζ ηςδζημπμζήζζιεξ ηαζ ιδ αιθζζαδηήζζιεξ
ηαζ ημ παζπκίδζ πμο παίγεζ μ Θαη πνδζζιμπμζχκηαξ ηεξ ηνίκεηαζ απυ ιζα
ααειμθμβία ζ’ έκα ημιιάηζ πανηί. Ομ θελζηυ είκαζ πεπεναζιέκμ, αθθά αοηά
πμο ιπμνείξ κα ηάκεζξ ι’ αοηυ, ζηα υνζα ημο δεηαπέκηε επί δεηαπέκηε
ηεηναβςκίδζα ηαιπθυ ημο Ξηναιπθ, είκαζ απενζυνζζηα. Ζζ μ Θαη είκαζ
ηαθφηενμξ ζ’ αοηυ απυ ζπεδυκ μπμζμκδήπμηε άθθμκ.
Θζα ενχηδζδ υιςξ ηνζβονίγεζ ζημ ιοαθυ ιμο. Ομ παζπκίδζ
δδιζμφνβδζε ηδκ πνμζςπζηυηδηα ή δ πνμζςπζηυηδηα πνμζεθηφζεδηε απυ
ημ παζπκίδζ; Ήηακ ημ Ξηναιπθ ημ ζφιπηςια ή ημ αίηζμ; Ζαζ πχξ κα είζαζ
ζίβμονμξ; «Ζάεμιαζ ηαζ απμικδιμκεφς θέλεζξ ημο Ξηναιπθ», ιμο είπε μ
Ένζη Οζέζηζκ ιεηά ηδκ απμπχνδζή ημο απυ ημ Ζάηζηζθξ, ηζ υηακ ιζθήζαιε
βζα ημκ Θαη, «ηαζ ζηέθημιαζ, κα πμζμ είκαζ ημ απμηέθεζια».
Μνςηάεθδια ακαημθζηχκ Μμθζηεζχκ ζημ Ιηάκιπενζ. Φεανμοάνζμξ
1999. Λ Θαη ήηακ πανμφιεκμξ πμο ηδ βθίηςζε ηαζ απμθάζζζε κα βίκεζ
οβζήξ. «Θα λεπθφκς ημκ εβηέθαθυ ιμο απ’ υθα αοηά ηα ζηαημπνάιαηα
πμο παίνκς», οπμζπέεδηε, υηακ ημκ ζοκάκηδζα ιαγί ιε ημκ Ένζη ηαζ ημκ
Θάνθμκ ζημ λεκμδμπείμ θίβμ έλς απυ ημκ δζαπμθζηεζαηυ αοημηζκδηυδνμιμ
84, υπμο δζμνβακςκυηακ ημ ημονκμοά. «Ομ ’πς ήδδ ιεζχζεζ ηαηά έκα ηνίημ,
ηζξ αζηαιίκεξ. Φεφβς ιαηνζά απ’ ηδκ πυθδ ηζ αοηυ αμδεάεζ. Ζαζ παίγς
Ξηναιπθ. Ζζ αοηυ ήηακ έκα εοπάνζζημ ημονκμοά πένοζζ».
Θε ημκ Ένζη είπαιε έκα δςιάηζμ, μ Θαη πήνε έκα νάκηγμ ζηδ
βςκία.
«Έθενα ιαγί ιμο πμθφ θζβυηενα ζηαημπνάιαηα», είπε μ Θαη.
«Ζναηήζμο ιαηνζά απυ δαφηα», είπε μ Ένζη, ακαθενυιεκμξ ζηα
θάνιαηα.
«Ιαζ», είπε μ Θάνθμκ.
Ξοιθςκήζαιε υθμζ πςξ μ Θαη έπνεπε κα ηα ηυρεζ. ιςξ
ηαηαθαααίκαιε επίζδξ πςξ ήηακ ζςιαηζηά εεζζιέκμξ ηαζ υηζ δ πίεζδ δεκ
εα αμδεμφζε. Δ ζογήηδζδ έθοβε απυ ημκ Θαη. Λ Θάνθμκ απεζθμφζε κα
ανεζ δμοθεζά, κα εθμδζάγεζ ηνέκα ηδξ Amtrac, ιζα ιμκαπζηή δμοθεζά πμο
πίζηεοε υηζ ημο ηαίνζαγε.
«Αεκ ιπμνχ κα δμοθέρς βζα ηακέκακ», είπε μ Θάνθμκ. «Αεκ
ακηέπς ημοξ ακενχπμοξ. Αζάμθε, μζ άκενςπμζ είκαζ ηυζμ δθίεζμζ».
Λ Θαη ηαηημπμίδζε ηα πάπζα ημο ζημ άζπνμ πθαζηζηυ δμπείμ πμο
παίνκεζ ιαγί ημο ζηα βεφιαηα. Ομ έκα ηνίημ ίζςξ ήηακ ιζα ηαθή ανπή, αθθ’
υιςξ είπε θένεζ πενίπμο είημζζ ιπμοηαθάηζα, ιεηαλφ αοηχκ ημ Θπθαζη
Λθ, έκα παναζηεφαζια ιε ορδθή πενζεηηζηυηδηα ζε ηαθεΎκδ ηζ άθθα
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«έλοπκα» θάνιαηα. Οδθεθχκδζε ζηδκ Ογακίκ κα ένεεζ. Θέηνδζε ιε ηα
αήιαηά ημο ηδκ πνάζζκδ ιμηέηα.
Λ Θάνθμκ είπε πςξ πάκημηε πενζιέκεζ κα απμθοεεί απυ ιζα
δμοθεζά. «Βίιαζ μ πζμ εοηοπζζιέκμξ θηςπυξ πμκηνμιαθάηαξ πμο εα
βκςνίζεζξ ζηδ γςή ζμο».
«Ζάκς αηνζαχξ αοηυ πμο εέθς», θέεζ μ Ένζη. «Θεθεηάς θέλεζξ ηαζ
ηάκς θίθμοξ, αοηυ είκαζ πμο αηνζαχξ εέθς κα ηάκς. Ώθθά δεκ έπς
θίθμοξ». Ώζηεζεουηακ· μ Ένζη έπεζ ιζα μιάδα θίθςκ, αθθά ηαηέθοζε ιυκμξ
ημο ηαζ εηηυξ, βζα έκα δζάζηδια ζημ Ζάηζηζθξ.
«Αεκ πνεζάγεζαζ θίθμοξ», θέεζ μ Θάνθμκ.
«Δζφπαζα ηυζμ πμο εέθς κα λακαιπενδεοηχ», είπε μ Ένζη.
«Δ Amtrac ιμο ιμζάγεζ ζακ ακαεειαηζζιέκμ υκεζνμ ηχνα», είπε μ
Θάνθμκ.
«Αεκ είκαζ πμθφ ηαηάθθδθμ βζα ιαθάηεξ. Γναθεία – ιπαίκεζξ ζηδ
θμβζηή ηςκ βναθείςκ, ζηαηά».
«Θα ζμο έανζζηα ιζα δμοθεζά άθθα άθθα ζηδκ Λουθ Ξηνζη ακ δεκ
έθεβεξ πάκημηε αηνζαχξ αοηυ πμο ζηέθηεζαζ», είπε μ Ένζη.
«Θα ακαθάιαακα ηδκ Λουθ Ξηνζη», είπε μ Θάνθμκ.
Λ Θαη, αδδθάβμξ αθθά ήνειμξ ζημ δείπκμ, ήηακ ηυζμ
ελακηθδιέκμξ απυ ηδ θανιαηεοηζηή αβςβή ηαηά ημο άβπμοξ, πμο έπαζε
ηνεζξ απυ ημοξ ηέζζενζξ αβχκεξ ηδκ πνχηδ αναδζά. Οφθζλε έκα ηυηηζκμ ηζζενη βφνς απυ ηα ιάηζα ημο ηαζ πχεδηε ηάης απυ ηα ζηεπάζιαηα ιε δφμ
θμφηνζκα γςάηζα. Δ επυιεκδ ιένα δεκ ήηακ ηαθφηενδ. «Οα θάνιαηα ι’
έπμοκ ζαήζεζ ηχνα», είπε ημ πνςί, πνζκ πάζεζ ηα πέκηε απυ ηα έλζ παζπκίδζα.
Ξημ 2-8, δίπςξ πνμδβμφιεκμ βζ’ αοηυκ, μ Θαη έηακε πθάηα πςξ πνέπεζ κα
γήζεζξ ηα παιδθά βζα κα εηηζιήζεζξ ηα ρδθά. Αεκ ήιμοκ ζίβμονμξ ακ
ακαθενυηακ ιυκμ ζημ Ξηναιπθ.
Ξηα βεφιαηα δ ζογήηδζδ δεκ είπε δζυθμο ηδ παναηηδνζζηζηή
εοεοιία ημο πνμδβμφιεκμο πνυκμο ζημ Ιηάκιπενζ· θεφβαιε αζαζηζηά ιεηά
ημ θαβδηυ, βζα κα ημζιδεεί μ Θαη. Σξ εη εαφιαημξ, ηδκ Ζονζαηή ηαζ ηδ
Αεοηένα, μ Θαη ηένδζζε μηηχ απυ ημοξ ηεθεοηαίμοξ δέηα αβχκεξ ηαζ
ηενιάηζζε πάηζζ, 10-10. (Ββχ έθενα 9-11, δεκ είπα αηυιδ δζδαπεεί απυ ημκ
Έκηθζ ηαζ αμφθζαλα ζηδ ιεηνζυηδηα). Λ Θαη ήηακ ήζοπμξ υηακ ημκ πήβαζκα
ζπίηζ ημο.
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12. Λζ ζδζμηηήηεξ

Ό

ηακ αθέπς ηα απμβοικςιέκα ημοηζά ημο Ξηναιπθ κα ηοθμφκ ζηδ
βναιιή ζοκανιμθυβδζδξ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ηδξ Hasbro ζημ Εζη
Ημκβηιίκημμο ηδξ Θαζαπμοζέηδξ, κζχες γάθδ ηαζ νίβδ
ζοβηίκδζδξ. Βίιαζ ζακ ημκ Οζάνθζ ζημ ενβμζηάζζμ ζμημθάηαξ 1.
Λζ εβηαηαζηάζεζξ ηςκ εηαηυ ζηνειιάηςκ ζοκμνεφμοκ ιε ηα
ηεκηνζηά βναθεία ημο ηιήιαημξ παζπκζδζχκ ηδξ Hasbro. Βίκαζ ημ ηεθεοηαίμ
ενβμζηάζζμ ηδξ εηαζνείαξ ζηζξ Δκςιέκεξ Μμθζηείεξ. Δ πθεζμρδθία ηςκ
παζπκζδζχκ ηδξ ηαηαζηεοάγεηαζ πθέμκ ζε ζδζυηηδηα ενβμζηάζζα ζηδκ
Βονχπδ ή, υθμ ηαζ πενζζζυηενμ, ζηδκ Ώζία. Ομ 1998, δ Hasbro ηαηέααζε
ηα νμθά εκυξ ενβμζηάζζμο ζημ ΐενιυκη πμο πανήβαβε έκα εηαημιιφνζμ
πθαηίδζα ημο Ξηναιπθ, απυ ζθέκδαιμ, ηδ ιένα ηαζ βζα είημζζ πνυκζα,
βεβμκυξ πμο εκέπκεοζε έκα ηφια εζδήζεςκ θμνηζζιέκςκ ιε ζοκαίζεδια
βζα ηδκ απχθεζα εκυξ αηυιδ αιενζηάκζημο ζοιαυθμο θυβς θεδκυηενςκ
ενβαηζηχκ ζε οπενπυκηζεξ πχνεξ. Οα πθαηίδζα ηαζ ηα ακαθυβζα
θηζάπκμκηαζ ηχνα ζηδκ Ζίκα.
ιςξ ημ ημοηί ημο Ξηναιπθ, ημ ηάθοιια ηαζ μζ μδδβίεξ
ηοπχκμκηαζ ζηζξ εβηαηαζηάζεζξ ημο Εζη Ημκβηιίκημμο, υπςξ ηαζ άθθα
πνμσυκηα πανηζμφ βζα παζπκίδζα ηδξ Hasbro. Ξημ δάπεδμ ημο ενβμζηαζίμο,
λφθζκεξ παθέηεξ, ζημζααβιέκεξ δέηα ιέηνα ρδθά, ζοβηναημφκ
πανημκμιίζιαηα ημο Θμκυπμθζ ηαζ ηάνηεξ ημο «Ώπυδναζε απυ ηδ
Φοθαηή», θφθθα ααειμθμβίαξ ημο «Ίπκμοξ», ηαιπθυ βζα ηα «Ηάζθ» ηαζ ηζξ
«Οζμοθήενεξ» ηαζ ηζξ «Ξηάθεξ». Δ παναβςβή ζηζξ δέηα βναιιέξ
ζοκανιμθυβδζδξ πνμβναιιαηίγεηαζ ακάθμβα ιε ηδ γήηδζδ. Ομ Θμκυπμθζ
ηαηαζηεοάγεηαζ πενζμδζηά ζε ηνεζξ αάνδζεξ ημ 24ςνμ, πενίπμο δέηα
πζθζάδεξ παζπκίδζα ηδ αάνδζα. Ώοηυκ ημκ ηαζνυ, μ «Μυηειμκ» ηαζ μ
«Μυθειμξ ηςκ Άζηνςκ» ηονζανπμφκ· υηακ ηάκς ηδκ επίζηερδ, δ Hasbro
έπεζ ήδδ αβμνάζεζ ηδκ εηαζνεία πμο ηαηαζηεφαγε ημκ «Μυηειμκ» ηζ έπεζ
λεηζκήζεζ ιζα δαπακδνή ζοιθςκία βζα ημκ «Μυθειμ ηςκ Άζηνςκ».
Ομ Ξηναιπθ ζοκανιμθμβείηαζ ζηδ βναιιή 7, ηάης απυ έκα
βζβακηζαίμ πακυ βζα ημ παζπκίδζ «Ιαοιαπία». Λ ιέζμξ νοειυξ παναβςβήξ
είκαζ είημζζ έλζ πζθζάδεξ ηειάπζα ηδξ απθήξ πανημκέκζαξ έηδμζδξ ζε δφμ
1

Κιαζηθφ παξακχζη ηνπ Roald Dahl («Charlie and the Chocolate Factory»).
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εαδμιαδζαίεξ αάνδζεξ. (Ομ κηεθμφλ Ξηναιπθ ιε ημ πενζζηνεθυιεκμ
πθαζηζηυ ηαιπθυ ζοκανιμθμβείηαζ πενζζηαζζαηά, ζηδ βναιιή 4).
Μαναημθμοεχ ηα ημοηζά ηαεχξ ιανηάνμκηαζ ιε έκα ζήια «Ξηναιπθ» –
ηαζκμφνζμ ζπέδζμ ζε ηεναιζδί πνχια πμο ιεθεηήεδηε εζδζηά βζα κα
γςδνέρεζ ηδ ζοζηεοαζία– πάκς ζημ μπμίμ έπεζ εθανιμζεεί ηυθθα
αοηυιαηα. Έκαξ ηενάζηζμξ αναπίμκαξ αοείγεζ ημ ημοηί ιέζα ζημ πανηί ιε ημ
ζήια ηαζ δζπθχκεζ ηζξ πθεονέξ ημο ιε νοειυ 33 ημοηζά ημ θεπηυ.
πςξ ημ ημοηί πνμπςνάεζ ζηδκ ηνζακηάιεηνδ ιεηαθμνζηή ηαζκία,
έκαξ ενβάηδξ ημπμεεηεί ζε ιζα άηνδ έκα ζθναβζζιέκμ πθαζηζηυ ζαημφθζ ιε
πθαηίδζα. Όζηενα ένπεηαζ έκαξ υνεζμ δζαπςνζζηζηυ πανηυκζ ιε ημοξ
ηακυκεξ ημο παζπκζδζμφ, ιεηά ηα ηέζζενα ακαθυβζα, ημ πθαζηζηυ βηνζ
ζαημφθζ, ημ πανημκέκζμ ηαιπθυ ζημ μπμίμ ιπαίκεζ έκα θφθθμ ιε
πθδνμθμνίεξ βζα ηδκ ΒΒΞ, ηαζ ηέθμξ ημ ηάθοιια. Ομ ημοηί ηοθίβεηαζ ζθζπηά,
παηεηάνεηαζ ιε άθθα πέκηε ηαζ δ ιζζή κημογίκα παζπκίδζα παίνκμοκ έκακ
ακεθηοζηήνα
πνμξ
έκακ
άθθμ
ζιάκηα
ιεηαθμνάξ,
υπμο
επακαημπμεεημφκηαζ βζα ιεηαθμνά. Λ λεκαβυξ ιμο, μ Γηάνζ Θπνέκακ,
ζηέθεπμξ ηδξ Hasbro, παίνκεζ έκα θνέζημ ημοηί απυ ηδ βναιιή ηαζ ιμο ημ
δίκεζ ζηα πένζα. Μνμζέπς ανβυηενα πςξ ζημ πίζς ιένμξ ημο απεζημκίγεζ
ακαηνζαείξ αλίεξ βναιιάηςκ: έλζ ααειμφξ ακηί μηηχ βζα ημ J, δφμ ακηί βζα
ηνεζξ βζα ημ C, μηηχ ακηί βζα πέκηε βζα ημ Ζ. (Ομ θές ζημκ Ογμκ Λοίθζαιξ μ
μπμίμξ ημ ιεηαθένεζ ζηδ Hasbro ηαζ ηδκ επυιεκδ θμνά πμο ελεηάγς έκα
ημοηί ηα θάεδ έπμοκ δζμνεςεεί).
Ομ ενβμζηάζζμ πανάβεζ ανηεηά πενζζζυηενα απυ έκα εηαημιιφνζμ
ζεη ημ πνυκμ, απθά, ηαλζδζμφ, κηεθμφλ ηαζ ζζπακζηά. Λζ πςθήζεζξ
λεπέναζακ ηα δφμ εηαημιιφνζα ημ 1998, ημ ίδζμ πνμαθεπυηακ ηαζ βζα ημ
1999. Ζαεχξ ζηέημιαζ ηαζ παναηδνχ ηα ημοηζά ημο Ξηναιπθ κα πενκμφκ,
ακανςηζέιαζ πμφ πάκε υθα αοηά ηα ζεη. Ζαζ πχξ πμοθζμφκηαζ ιε ηυζμ θίβδ
ή ηαζ ηαευθμο δζαθήιζζδ;
Ξε υθμ ημ εφνμξ ηδξ αζμιδπακίαξ, μζ εηαζνείεξ νοειίγμοκ ηζξ
βναιιέξ παναβςβήξ ημοξ ζε ακαθμβία ημκηά ζημ 100 ημζξ εηαηυ βζα ηα
παζδζηά παζπκίδζα ηαζ 25 ημζξ εηαηυ βζα ηα οπυθμζπα. Ώθθά ηάπμζα είδδ
είκαζ ηθαζζηά. Δ Hasbro ανήηε πςξ μζ πςθήζεζξ ημο «Ζάκηζ Ηακη», βζα
πανάδεζβια, ηείκμοκ κα ζοιααδίγμοκ ιε ημ πμζμζηυ βεκκήζεςκ ηνία
πνυκζα κςνίηενα· υηακ ηα παζδζά ηθείκμοκ ηα ηνία, παίνκμοκ ακαπυθεοηηα
έκα «Ζάκηζ Ηακη». Ομ Ξηναιπθ πμοθάεζ πνυκμ ιε ημ πνυκμ βζαηί μζ βμκείξ
ημ αβμνάγμοκ βζα ηα παζδζά ηαζ μζ κζυπακηνμζ ημ πνμζεέημοκ ζηα νάθζα
ημο ηαεζζηζημφ ημοξ. Οα παζπκίδζα αοηά είκαζ θοθαηηά ηδξ ημοθημφναξ,
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μδμδείηηεξ ηδξ αιενζηάκζηδξ γςήξ. Γζα ηδ Hasbro είκαζ εζζυδδια. Λ
εθεφεενμξ πνυκμξ ζηδκ Ώιενζηή ηονζανπείηαζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ απυ ηδκ
ηδθευναζδ ηαζ ημοξ οπμθμβζζηέξ, υιςξ δ Hasbro πμοθάεζ πενζζζυηενα
επζηναπέγζα παζπκίδζα απυ πμηέ, πενίπμο 95 εηαημιιφνζα ηειάπζα ημ
πνυκμ. Οα παζπκίδζα ηδξ είκαζ ηυζμ εδναζςιέκα πμο δ εηαζνεία πνμςεεί
ηχνα πζμ πμθφ ημ παίλζιμ ηςκ παζπκζδζχκ πανά ηα ίδζα ηα παζπκίδζα,
δέκμκηαξ ημ Ξηναιπθ ιαγί ιε άθθα ηθαζζηά –ημ Θμκυπμθζ, ημ «Ηάζθ», ημ
«Ίπκμξ», ημ «Γζαπηζέ»– ζε έκα ειπμνζηυ ζπέδζμ ιε ημ υκμια «Ιφπηα ηςκ
Λζημβεκεζαηχκ Μαζπκζδζχκ».
«Θα ήηακ δφζημθμ κα θηζάλμοιε έκα ηθαζζηυ είδμξ ζήιενα», θέεζ μ
Θανη Ξηανη, ακηζπνυεδνμξ ιάνηεηζκβη ηδξ Hasbro, ηαηά ηδκ επίζηερή
ιμο. Ομ Ξηναιπθ δεκ παναηηδνίγεηαζ απυ έκημκδ δνάζδ ηζ έηζζ είκαζ
δφζημθμ κα δζαθδιζζηεί ζηδκ ηδθευναζδ. «ΐνίζηεηαζ εηεί βζαηί έπεζ ακηέλεζ
ζημ πνυκμ ηαζ έπεζ βίκεζ ιένμξ ηδξ ημοθημφναξ», θέεζ.
Ξε ιζα ζοκάκηδζδ ηδξ «Λιάδαξ Ξηναιπθ» –πμο απανηίγεηαζ απυ
ζηεθέπδ ιάνηεηζκβη, κμιζηχκ εειάηςκ ηαζ πνμχεδζδξ ηδξ Hasbro, απυ
ακηζπνμζχπμοξ εκυξ ζδζςηζημφ δζαθδιζζηζημφ βναθείμο ηαεχξ ηαζ απυ
ημκ Ογμκ Λοίθζαιξ ηζ έκακ ζοκενβάηδ ημο ζηδκ ΒΒΞ– ιμο γδηείηαζ κα
ελδβήζς ηαζ κα ιζθήζς βζα ημοξ ηακυκεξ, ηα ημονκμοά ηαζ ηζξ θέλεζξ. Οα
ζηεθέπδ ηδξ Hasbro ιμο δείπκμοκ ιζα πνυζθαηδ ακάθοζδ ηδξ ζηναηδβζηήξ
βζα ημ Ξηναιπθ πμο μφηε ηακ ικδιμκεφεζ ηδκ αβςκζζηζηή πθεονά ημο
παζπκζδζμφ. Ζαζ εηπθήζζμιαζ πμο αοημί μζ μπμίμζ ηαηέπμοκ ηα δζηαζχιαηα
ημο Ξηναιπθ δεκ βκςνίγμοκ πμθθά βζα ηδκ οπμημοθημφνα βφνς ημο.
Μεζνάγεζ; Ώκ ημ ααζίθεζμ ημο αβςκζζηζημφ Ξηναιπθ αμδεμφζε ηδ
Hasbro κα πμοθήζεζ πενζζζυηενα ζεη, πζεακχξ δ εηαζνεία κα ημ
εηιεηαθθεουηακ ηαζ ηα ζηεθέπδ θέκε υηζ αεααίςξ ηαζ κμζάγμκηαζ βζα ηδ
ζηδκή ηςκ ημονκμοά. «Θα ιμο άνεζε πμθφ κα δς ημ Ξηναιπθ κα
πεηοπαίκεζ ημ ίδζμ επίπεδμ ιε ημ ζηάηζ, υπμο οπάνπμοκ ιεβάθμζ παίηηεξ
πμο είκαζ δζεεκχξ βκςζημί ηαζ οπάνπμοκ ημονκμοά ηαζ πνδιαημδυηδζδ»,
ιμο θέεζ ανβυηενα μ Ιηέζα Γμοίθζμκ, μ ηςνζκυξ δζεοεοκηήξ ημο ηιήιαημξ
παζπκζδζχκ ημο Ξηναιπθ, ζημ απνυζιεκα άδεζμ απυ παζπκίδζα βναθείμ ημο
ζημ Εζη Ημκβηιίκημμο. «Ιμιίγς υηζ εα ’ηακ εαοιάζζμ κα βίκεζ αοηυ».
Ώθθά ζε ηαεδιενζκή αάζδ, δ Hasbro αθέπεζ κα ηενδίγεζ
πενζζζυηενα ιε ηζξ μονακμηαηέααηεξ ζδέεξ πμο ζογδηζμφκηαζ εκεμοζζςδχξ
ζημ ζοιαμφθζμ: ελανηήιαηα πμο θμοζηχκμοκ, ιζα πνοζή έηδμζδ
δεηαμηηχ ηαναηίςκ, ιζα εζδζηή έηδμζδ βζα βημθθ, ιζα ζοιθςκία ιε ηδ
αζμιδπακία ηοπενχκ παζπκζδζχκ (δ Hasbro ήδδ έπεζ πάνεζ άδεζα βζα
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δθεηηνμκζηέξ ιδπακέξ ιε εέια ημ Θμκυπμθζ), ιζα ζοιθςκία ιε ηδκ Pepsi κα
αάθεζ ημ Ξηναιπθ ζε ημφπεξ ζημοξ ηζκδιαημβνάθμοξ.
Βίκαζ ανιμδζυηδηα ημο Ογμκ Λοίθζαιξ κα βεθονχκεζ ημ πάζια
ακάιεζα ζημκ εηαζνζηυ ηυζιμ ηαζ ημκ ηυζιμ ημο αβςκζζηζημφ Ξηναιπθ –
έκα πάζια πμο δεκ οπάνπεζ βζα ηακέκα άθθμ ζδζυηηδημ παζπκίδζ δζυηζ
ηακέκα άθθμ ζδζυηηδημ παζπκίδζ δεκ έπεζ ηέημζμκ αβςκζζηζηυ πχνμ. Λ
Λοίθζαιξ πνμζπαεεί κα απμ-ειπμνεοιαημπμζήζεζ ημ νυθμ ημο ζδζμηηήηδ
ηδξ Hasbro· θυβμο πάνδ, παναηδνεί υηζ δ ιεβαθφηενδ δζμνβάκςζδ ηδξ ΒΒΞ
δεκ είκαζ βκςζηή ςξ «Βεκζηυ Μνςηάεθδια Ξηναιπθ ηδξ Hasbro». Βίκαζ
ζδιακηζηυ κα δχζεζξ ζημοξ παίηηεξ, θέεζ ζηδκ «Λιάδα Ξηναιπθ», ημ
αίζεδια υηζ αοημί, ηζ υπζ ιζα απνυζςπδ εηαζνεία, εθέβπμοκ ημ παζπκίδζ. Λ
Ξηανη ηδξ Hasbro ζοιθςκεί: «Λ ααειυξ ζδζμηηδζίαξ πμο ηαηέπμοκ είκαζ
ηάηζ πμο δεκ εέθεζξ κα εκμπθήζεζξ».
Σζηυζμ, ηαηά ηδκ άπμρδ ηάπμζςκ ημνοθαίςκ παζηηχκ, ημ
Ξηναιπθ δεκ εα ’πνεπε κα είκαζ ζδζμηηδζία ηακεκυξ. Ώκ έκαξ εηαζνζηυξ
ηδδειυκαξ είκαζ ιζα αηοπήξ ακαβηαζυηδηα, πζζηεφμοκ, ηυηε αοηυξ εα
’πνεπε κα ηάκεζ πενζζζυηενα βζα κα αμδεάεζ ημοξ παίηηεξ. Δ Hasbro, ηα
πανάπμκα ζοκεπίγμκηαζ, ακαπαζηίγεζ άδζηα ημοξ παίηηεξ πμο εέθμοκ κα
βνάρμοκ αζαθία «πχξ κα παίγεηε». Μανεκμπθεί ηα ζάζη ημο Ίκηενκεη πμο
πανααζάγμοκ ηα δζηαζχιαηα ημο παζπκζδζμφ (ακ ηαζ ημ ηάκεζ
αθθμπνυζαθθα – ημ πνμαθδιαηζηυ δζεπζημζκςκζαηυ ηιήια ηδξ Hasbro, ημ
μπμίμ δ εηαζνεία εα πμοθήζεζ ζημ ηέθμξ ημο 2000, ζπεδυκ παναπχνδζε ημκ
ηοαενκμπχνμ ζημοξ παίηηεξ). Αεκ δζμνβακχκεζ ανηεηά ημονκμοά ιε
ζηακμπμζδηζηά πνδιαηζηά έπαεθα ηαζ δεκ επζηνέπεζ πμνδβίεξ εηηυξ ηδξ
εηαζνείαξ. Αεκ λμδεφεζ ανηεηά ιέζς ηδξ ΒΒΞ βζα ηδκ οπμζηήνζλδ ηςκ
μιίθςκ ηαζ ηδκ πνμζέθηοζδ κέςκ παζηηχκ. Ζαζ ζε ιζα πενίμδμ υπμο μζ
ιαγμνέηεξ, ημ ράνεια ηδξ πένηαξ ηαζ μ Βεκζηυξ Αζαβςκζζιυξ
Λνεμβναθίαξ πανμοζζάγμκηαζ ζημ ΒSPN, δεκ ηαηάθενε κα αάθεζ ημ
άεθδια ζηδκ ηδθευναζδ.
«Θα εέθαιε κα είκαζ ημ Μζ Ογζ Έζ Ομον1», ιμο θέεζ μ αεηενάκμξ
παίηηδξ ελπέν Θένζθ Ζέζηγ, επζζδιαίκμκηαξ έκα άθθμ παζπκίδζ πμο ακείγεζ,
ημ παζπκίδζ ζηναηδβζηήξ ιε ηάνηεξ «Θάηγζη Αε Γηάδενζκβη», ημ μπμίμ
επίζδξ ακήηεζ ζηδ Hasbro. «Ώοηυξ είκαζ μ ζδακζηυξ ηυζιμξ».
Δ δοζανέζηεζα πνμένπεηαζ απυ ημ βεβμκυξ υηζ μζ παίηηεξ, υπςξ
ιζα θμνά ιμο είπε μ Ηέζηεν Ξυκιπνακ, «δδιζμφνβδζακ υθμ αοηυ ημ
1

Μεγάιε δηνξγάλσζε-ηνπξλέ ηνπ γθνιθ.

202

ζφιπακ», ηαζ ζοκεπίγμοκ κα ημ δδιζμονβμφκ μνβακχκμκηαξ ημονκμοά (ηα
πνδιαηζηά έπαεθα ζ’ υθεξ ηζξ δζμνβακχζεζξ εηηυξ απυ ημ εεκζηυ ηαζ ημ
παβηυζιζμ πνςηάεθδια, πνμηφπημοκ απυ ηα δζηαζχιαηα ζοιιεημπήξ ηςκ
παζηηχκ), θηζάπκμκηαξ πθαζηζηά θεία βνάιιαηα ηαζ ηαιπθυ ηαηά
παναββεθία, δδιζμονβχκηαξ ζάζη ζημ Αζαδίηηομ. Λζ παίηηεξ αβαπμφκ ημ
παζπκίδζ ηαζ επαζκμφκ ηδ Hasbro βζα δζμνβακχζεζξ υπςξ ημ εεκζηυ, αθθά
αζζεάκμκηαζ υηζ ημοξ εηιεηαθθεφμκηαζ επεζδή πανέπμοκ δςνεάκ δδιυζζεξ
ζπέζεζξ βζα ηδ ιεβαθφηενδ εηαζνεία παζπκζδζχκ ζημκ ηυζιμ.
«Ββχ ηαζ αηυιδ θίβμζ απυ ημοξ ηαθφηενμοξ παίηηεξ ημο
αβςκζζηζημφ Ξηναιπθ πζζηεφμοιε πςξ είκαζ απθχξ δίηαζμ κα ακαιέκμοιε
ηάπμζμ θμβζηυ ακηάθθαβια βζα ημ πνυκμ πμο ακαθχκμοιε ηαζ ηζξ
πνμζπάεεζεξ πμο ηαηααάθθμοιε πνμηεζιέκμο κα βίκμοιε μζ ηαθφηενμζ ζε
ηάηζ», έβναρε ηάπμηε μ Γ.Β. Ογυεθ ζημκ Ιηέζα Γμοίθζμκ ηδξ Hasbro. «Λζ
παίηηεξ ημο βημθθ, ημο ιπυμοθζκβη, μζ ηεκίζηεξ, αηυιδ ηαζ μζ ζηαηζζηέξ
έπμοκ υθμζ ημ ηίκδηνμ ηςκ δμθθανίςκ βζα κα δζαπνέρμοκ ηαζ δ
πανμοζίαζδ απυ ηα ΘΘΒ ηςκ ηαθφηενςκ παζηηχκ έπεζ απμδεζπεεί πάκηα
ηαθή βζα ηζξ πςθήζεζξ ηςκ πνμσυκηςκ ζ’ αοηά ηα αεθήιαηα». Ομ Ξηναιπθ
υιςξ έπεζ ιείκεζ πίζς. Γζαηί αοηυ δεκ είκαζ ηυζμ πανάθμβμ βζα εζάξ υζμ
είκαζ βζα υζμοξ απυ ειάξ έπμοκ επζθέλεζ κα δζαπνέρμοκ ζε αοηυ ημ
ζπμοδαίμ παζπκίδζ ημο μπμίμο ηαηέπεηε ηα δζηαζχιαηα; Ζζ αηνζαχξ δζυηζ
βκςνίγεηε ηάηζ παναπάκς βζα ηδκ εηθεηηή ηέπκδ ηςκ ακαβναιιαηζζιχκ,
παναηαθχ ζδιεζχζηε υηζ LUDICROUS1 + I = RIDICULOUS2».
ΐέααζα, άκενςπμζ πμο πίκμοκ Cool-Aid3 έπμοκ ιζηνέξ πνμμπηζηέξ.
Δ Hasbro πζεακυκ αθζενχκεζ πενζζζυηενμ πνυκμ ηαζ πνήια βζα ηδ ζηδκή
ημο αβςκζζηζημφ Ξηναιπθ απ’ υηζ βζα υθα η’ άθθα ηδξ παζπκίδζα ιαγί. Δ
αθήεεζα είκαζ πςξ ηα ζηεθέπδ επζημζκςκίαξ δεκ απαζημφκ ηναοβαθέα ηδκ
ηδθεμπηζημπμίδζδ ημο Ξηναιπθ εκχ μζ 500 πθμοζζυηενεξ εηαζνείεξ ηςκ
ΔΜΏ έπμοκ πζμ παναβςβζηέξ ημπμεεηήζεζξ βζα ηα εηαημιιφνζα ηςκ
πμνδβζχκ ημοξ. «Μμφ εα δζάθεβα κα ιπς; Ξε πεκήκηα δζμνβακχζεζξ
NASCAR ή ζ’ έκα πακυ πνςηαεθήιαημξ Ξηναιπθ;», νςηάεζ μ Λοίθζαιξ.
«Ππάνπεζ αοηυξ μ ιφεμξ πςξ ιζα εηαζνεία είκαζ δζαηεεεζιέκδ κα πθδνχζεζ
1

Παξάινγν.
Γεινίν, αμηνγέιαζην.
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Σν Κνπι-Έηλη είλαη αλαςπθηηθφ ζε ζθφλε. Η έθθξαζε ζεκαίλεη απηνχο πνπ θαλαηίδνληαη
ζξεζθεπηηθά έσο απηνθηνλίαο θαη πξνέξρεηαη απφ ηελ νκαδηθή απηνθηνλία 900 νπαδψλ
ηνπ Σδηκ Σδφνπλο ηε δεθαεηία ηνπ ‟70 κεηά ηελ θαηάπνζε παξφκνηνπ ζθεπάζκαηνο καδί κε
πδξνθπάλην.
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έκα εηαημιιφνζμ δμθθάνζα βζα πμνδβίεξ ημονκμοά ηαζ δ Hasbro ηάκεζ
πίζς».
Θα ιπμνμφζε δ Hasbro κα ηάκεζ πενζζζυηενα; Ξίβμονα. ιςξ δεκ
ηάκεζ. «Ώοημί δεκ αζπμθμφκηαζ ιυκμ ιε ημ Ξηναιπθ», είπε μ Ογμκ Λοίθζαιξ
ζε ιζα ζοβηέκηνςζδ παζηηχκ ζημ εεκζηυ ημο 1998· «Βζείξ αζπμθείζηε ιυκμ
ιε ημ Ξηναιπθ». Γζα κα δείλεζ πυζμ απέπμοκ ηα εκδζαθένμκηα ηςκ δφμ
πθεονχκ, μ Λοίθζαιξ είπε υηζ έθααε ιζα επζζημθή απυ έκακ παίηηδ πμο
έθεβε υηζ ακ ημ Ξηναιπθ οζμεεημφζε ημ SOWPODS, πνμζεέημκηαξ πζθζάδεξ
ανεηακζηέξ θέλεζξ, ημ παζπκίδζ «εα ήηακ βζα ηα ζημοπίδζα». Οδκ ίδζα
αδμιάδα, είπε μ Λοίθζαιξ, νςηήεδηε απυ έκα ζηέθεπμξ ηδξ Hasbro, «Οζ θεξ
βζα ιζα έηδμζδ ημο Ξηναιπθ βζα ημ ζηθδνυ νμη, υπμο υπμηε παίγεζξ ημ
υκμια εκυξ νμη ζηαν εα παίνκεζξ έληνα πυκημοξ;»
Ξηδκ πναβιαηζηυηδηα, ηίπμηε δεκ είκαζ εββοδιέκμ. Λ Λοίθζαιξ έπεζ
κα πανμοζζάζεζ έκακ πνμτπμθμβζζιυ ζηδ Hasbro ηάεε πνυκμ ηαζ πμηέ δεκ
είκαζ ελαζθαθζζιέκδ δ έβηνζζδ, εζδζηά ηχνα ηεθεοηαία πμο δ Hasbro έπεζ
πνμαθήιαηα. «Βίκαζ επζηίκδοκμ κα οπμεέηεζ ηακείξ πςξ ζοκέπεζα εα
ακηθμφκ έκα πμθφ ιεβάθμ πμζυ πνδιάηςκ ηαζ επ’ άπεζνμκ», θέεζ.
Θεβαθφηενδ ηνίζδ ζηδ αζμιδπακία παζπκζδζχκ, ιζα αβςβή απυ έκακ
παίηηδ, έκα κέμ ζηέθεπμξ πμο δεκ ηαηαθαααίκεζ πναβιαηζηά – μηζδήπμηε
ιπμνεί κα μδδβήζεζ λαθκζηά ηδκ εηαζνεία κα λμδεφεζ θζβυηενα βζα ημ
αβςκζζηζηυ Ξηναιπθ.
Λζ παίηηεξ δεκ είκαζ εκηεθχξ αθεθείξ. «Μένα απ’ υθα αοηά», θέεζ μ
Ζέζηγ, «ιαηάνζ ημ παζπκίδζ ιαξ κα είπε ιεβαθφηενδ δοκαιζηή απ’ αοηήκ πμο
αθδεζκά έπεζ ηαζ ηα πκεοιαηζηά παζπκίδζα κα είπακ ιεβαθφηενδ αλία ζηδκ
ημζκςκία ιαξ απ’ αοηή πμο έπμοκ».
ηακ μ Άθθνεκη Θπ. Ξμοίθη άκμζλε ιζα επζπείνδζδ πμκδνζηήξ
πχθδζδξ παζπκζδζχκ ηαηαιεζήξ ζημ ζαιαηά πμο έηακακ η’ άθμβα ηαζ μζ
άιαλεξ ημο θηςπμφ Θακπάηακ ημ 1867, δ αζμιδπακία ήηακ ζε κδπζαηή
δθζηία. Δ πανημπαζλία οπήνπε ζηδκ Ώιενζηή απυ ημκ ηαζνυ ηςκ απμζηζχκ
αθθά ηα επζηναπέγζα παζπκίδζα ειθακίζηδηακ ιεηά ηα ιέζα ημο 19μο αζχκα.
Δβεηζηή εέζδ είπακ μζ Γ & Ξ. Θπ. Άζαξ ημο Ξάθει, ζηδ Θαζαπμοζέηδ, πμο
ημ 1843 ηοηθμθυνδζακ ημ «Θέβανμ ηδξ Βοηοπίαξ», ζημ μπμίμ ακ ηάπμζμξ
έπεθηε ζε ζδιείμ πμο μνζγυηακ ςξ ανεηή (εοζέαεζα, ηζιζυηδηα, εβηνάηεζα,
εοβκςιμζφκδ, ζφκεζδ, αηεναζυηδηα, αβκυηδηα, εζθζηνίκεζα, ηαπεζκυηδηα,
θζθμπμκία, εοζπθαπκία, θζθακενςπία, βεκκαζμδςνία) πνμςεμφκηακ πνμξ
ημ Θέβανμ ηδξ Βοηοπίαξ, εκχ ακ έπεθηε ζε δεζηυ εθάηηςια (ακαίδεζα,
αζπθαπκία, απνέπεζα, αβκςιμζφκδ) πήβαζκε πίζς ζηδκ ανπή. Ομ 1860,
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έκαξ αζμπαθαζζηήξ ζπεδζαζηήξ ηαζ θζεμβνάθμξ, μ Θίθημκ Θπνάκηθεσ,
δδιζμφνβδζε έκα απυ ηα πνχηα παζπκίδζα ιαγζηήξ παναβςβήξ, ημ
«Μαζπκίδζ ηδξ Γςήξ ιε Μζυκζα» πμο είπε ακάθμβεξ δεζηέξ πνμεηηάζεζξ.
Έκα απυ ηα πνχηα παζπκίδζα πμο ειπμνεφηδηε μ Άθθνεκη Ξμοίθη
ήηακ ημ Μανηζίγζ, πμο ήηακ ζπεδυκ υιμζμ ιε ημ Μαηζίγζ, ημ εεκζηυ παζπκίδζ
ηδξ Εκδίαξ ημοθάπζζημκ απυ ημκ 14μ αζχκα. Λ Ξμοίθη ζφκημια απέηηδζε ηα
δζηαζχιαηα ημο παζπκζδζμφ, υιςξ υηακ μζ δμοθεζέξ άνπζζακ κα πέθημοκ
παναπχνδζε ηδκ επζπείνδζδ ηαζ ημ παζπκίδζ ζ’ έκακ απυ ημοξ πζζηςηέξ
ημο, έκακ ηαηαζηεοαζηή πανημηζαςηίςκ ιε η’ υκμια Βθζζά Ογ. Ξέθηζαμο.
Λ Ξέθηζαμο ζπεδίαγε κα πμοθήζεζ ηδκ εηαζνεία, ήηακ υιςξ ηυζμ
επδνεαζιέκμξ απυ ημκ δζεοεοκηή ημο, ημκ κεανυ Ογμκ Νάζηεν, πμο
ζοκέπζζε κα ηδ θεζημονβεί ηάκμκηαξ ζοκεηαίνμ ημο ημκ κεανυ.
Ομ 1874, δ Selchow & Co απέηηδζε ειπμνζηυ ζήια, έκα απυ ηα
πνχηα ηςκ Δ.Μ.Ώ., βζα ημ Μανηζίγζ. Δ Selchow έβζκε μ απμηθεζζηζηυξ
ακηζπνυζςπμξ πςθήζεςκ ημο Θίθημκ Θπνάκηθεσ ηαζ πμφθδζε κημογίκεξ
άθθα παζπκίδζα ηαζ παγθ ιε μκυιαηα υπςξ «Γμονμφκζα Θε Ζαθή Γςή», «Λ
Νίπηεν Ζηίγεζ Οεηνάβςκα» ηαζ «Λοσβζά ημο Φάθκη». Θαγί ιε ημκ Θίθημκ
Θπνάκηθεσ ηαζ ημοξ Ώδενθμφξ Μάνηεν, δ ιεημκμιαζιέκδ πθέμκ Selchow &
Righter μδδβμφζε ημ νεφια ηςκ πςθήζεςκ παζπκζδζχκ ηα μπμία
επςθεθμφκηακ απυ ηζξ αθθαβέξ ζηδ ζφβπνμκδ ημζκςκία, υπμο μ εθεφεενμξ
πνυκμξ είπε βίκεζ δεζηά απμδεηηυξ ηαζ δ κέα ηεπκμθμβία επέηνεπε ηδ ιαγζηή
παναβςβή ημοξ ηαζ ηδ δζδπεζνςηζηή δζακμιή.
Λ Ξέθηζαμο ηαζ μ Νάζηεν ήηακ ενβαηζημί, ενήζημζ μζημβεκεζάνπεξ.
«Ήηακ νδηά εκακηίμκ ημο πμημφ ηαζ ημο ηγυβμο», θέεζ έκα αζαθίμ ζζημνίαξ
ηδξ εηαζνείαξ πμο ζοκηάπεδηε ημ 1970. «Ώπέννζπηακ απενίθναζηα υπμζμ
παζπκίδζ ή ελάνηδια εκεάννοκε ημκ ηγυβμ ιε μπμζμκδήπμηε ηνυπμ. πζ
νμοθέηεξ, υπζ παζπκίδζα ιε ζππμδνμιίεξ, υπζ ιάνηεξ ημο πυηεν, υπζ
ηνάπμοθεξ πυηεν ή ηφπμο πζκάηθ, υπζ ρεφηζηα πανημκμιίζιαηα, υπζ
ρεφηζηα ηένιαηα, ηθπ». (Οα γάνζα ζημ Μανηζίγζ ήηακ απμδεηηά «επεζδή
θαίκεηαζ πςξ πίζηεοακ υηζ αοηά δεκ εα εκεάννοκακ πμηέ ημκ ηγυβμ»). Δ
Ράνζεη Νάζηεν, ηυνδ ημο Ογμκ Νάζηεν πμο ημκ δζαδέπεδηε ζηδκ πνμεδνία,
απέννζρε ηδκ απυηηδζδ ημο Θμκυπμθζ απυ ημκ εθεονέηδ ημο, ημκ Οζανθξ
Θπ. Ιηάνμμο, βζαηί ημ παζπκίδζ πνδζζιμπμζμφζε ρεφηζηα πνήιαηα.
Δ Selchow άθδζε ηζξ επζπεζνήζεζξ πμκδνειπμνίμο αθθά άνπζζε κα
ηαηαζηεοάγεζ ημ Μανηζίγζ ημ 1927. Δ εηαζνεία ήεεθε κα ηναηήζεζ ηα
πνάβιαηα παιδθά. Αεκ ήηακ ηαζκμηυιμξ. Αεκ έπαζνκε νίζημ ιε κέα
πνμσυκηα ηαζ παζπκίδζα ιυδαξ. Αεκ πίεγε ημοξ αβμναζηέξ ηαζ ημοξ πςθδηέξ
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θζακζηήξ κα έπμοκ απυεεια ηαζ δεκ δζαθδιζγυηακ άιεζα ζημ ημζκυ ιε ημκ
ηνυπμ πμο ημ έηακε δ Θίθημκ Θπνάκηθεσ ιε ηζξ «Οζμοθήενεξ», ηζξ «Ξηάθεξ»
ηαζ ημ «Ζάκηζ Ηακη» ηαζ μζ Ώθμζ Μάνηεν ιε ημ Θμκυπμθζ, ημ «Γίκε Ώνπδβυξ
ηδξ Οάλδξ» ηαζ ημ «Ξοββκχιδ!» Δ Selchow είπε ημ Μανηζίγζ ηζ αοηυ ήηακ
ιζα πανά.
Ομ υηζ ημ Ξηναιπθ έπεζε ζηα πένζα ιζαξ επζθοθαηηζηήξ,
ζοκηδνδηζηήξ, παιδθχκ ηυκςκ εηαζνείαξ ήηακ ηαζνζαζηυ ηαζ θμβζηυ. Ομ
παζπκίδζ, εκηέθεζ, είπε επζκμδεεί απυ ημκ επζθοθαηηζηυ, ζοκηδνδηζηυ,
παιδθχκ ηυκςκ Άθθνεκη Θπαηξ. πςξ αηνζαχξ μ Άθθνεκη είπε ιία
επζηοπία ζηδ γςή ημο, έηζζ ηαζ δ Selchow έηηζζε ηδκ επζπείνδζδ πάκς ζ’ έκα
πνμσυκ, ημ Μανηζίγζ. πςξ αηνζαχξ μ Άθθνεκη δεκ είπε ζδέα πχξ κα
ηζκήζεζ ηδκ επζκυδζή ημο ζηδκ αβμνά, δ Selchow δεκ εκέηνζκε ζηθδνέξ
μζημκμιζηέξ πμθζηζηέξ. Λ Άθθνεκη έπεζε πάκς ζ’ έκακ επεκδοηή πμο ημκ
αμήεδζε ζημ κα ηαηαζηεοαζηεί ηαζ κα ειπμνεοιαημπμζδεεί ημ παζπκίδζ· δ
Selchow έπεζε πάκς ζηα παζπκίδζα ηδξ. Ζακέκαξ ζδζμηηήηδξ δεκ έηακε ημ
Ξηναιπθ ημκ ενφθμ πμο είκαζ ηχνα. Ομ έηακε ημ ίδζμ ημ ημζκυ.
Βλ ανπήξ, δ ακάιζλδ ηδξ Selchow ιε ημ Ξηναιπθ ήηακ ηοπαία. Ομ
1949 έκαξ ζοκηαλζμφπμξ οπεφεοκμξ αβμνχκ ημο ηαηαζηήιαημξ Θάνζαθ
Φζθκη ζημ Ξζηάβμ, ιε η’ υκμια Ηέζηεν Ομοίηζεθ, ζηαιάηδζε βζα κα
επζζηεθεεί ηδ Θάνζμκ Ξηνίκβηεν, ιζα παθζά οπάθθδθμ ηδξ εηαζνείαξ πμο
δμφθεοε ζηα βναθεία ηδξ Selchow, ζημ ηηίνζμ ηδξ Έκςζδξ Ζαηαζηεοαζηχκ
Μαζπκζδζχκ ζημ Θακπάηακ. Λ Ομοίηζεθ ηζ έκαξ θίθμξ ημο, μ Ογέζιξ
Θπνμοκυ, είπακ ιυθζξ απμηηήζεζ έκα παζπκίδζ ημ μπμίμ είπακ ιεημκμιάζεζ
ζε «Ξηναιπθ» ηαζ ήεεθακ κα ημ δχζμοκ ζηδ Selchow.
«Οζ πενίενβμ υκμια ηαζ ηζ ζδιαίκεζ, ακ ζδιαίκεζ ηάηζ;», εοιάηαζ κα
ζηέθηδηε δ Ξηνίκβηεν. «Ξίβμονα δεκ είπε ηαζ ηυζμ εθηοζηζηή ειθάκζζδ, ιε
ημ αζαθέξ ηαιπθυ, ηα αηαηένβαζηα ακαθυβζα ηαζ ηα βνάιιαηα απυ
πμκηνυ πανηυκζ». Μαίλακε θίβμ. «Αεκ ημ ακηζπάεδζα», έβναρε δ Ξηνίκβηεν
ζημ αζαθίμ ζζημνίαξ ηδξ εηαζνείαξ. «Ξηέθηδηα υηζ είπε ηάπμζα πνμζυκηα.
ιςξ εηείκμκ ημκ ηαζνυ, ηα παζπκίδζα θέλεςκ ήηακ εηηυξ ιυδαξ».
Έκα πνυκμ ιεηά, μ Ομοίηζεθ ηζ μ Θπνμοκυ επζζηέθεδηακ ηδ
Ράνζεη Νάζηεν ζηα βναθεία ηδξ Selchow ζημ Θπνμφηθζκ. «Ομ ημίηαλα ηαζ
είπα, “Βίκαζ έκα ιζηνυ ςναίμ παζπκίδζ. Θα πμοθήζεζ ηαθά ζηα
αζαθζμπςθεία”», εοιάηαζ. ιςξ μ Ομοίηζεθ ηζ μ Θπνμοκυ είπακ πςξ
ήεεθακ δ Selchow κα θηζάπκεζ ιυκμ ηα ηαιπθυ. Μανήββεζθακ δφμ πζθζάδεξ,
ελαθακίζηδηακ βζα έκα πνυκμ, πανήββεζθακ ηέζζενεζξ πζθζάδεξ αηυιδ ηαζ
ιεηά άθθα δέηα πζθζάδεξ.
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Ήηακ ημ ηαθμηαίνζ ημο 1952 ηαζ ημ Ξηναιπθ πμοθζυηακ αηυιδ
απυ ζηυια ζε ζηυια. Ζάπμζα ζηεθέπδ ηδξ Selchow μφηε πμο βκχνζγακ υηζ
οπήνπε. ηακ έκαξ πεθάηδξ ηδθεθχκδζε ζηδ Θάνζμκ Ξηνίκβηεν βζα κα
ηάκεζ ιζα παναββεθία Ξηναιπθ, εηείκδ εοιήεδηε η’ υκμια ημο παζπκζδζμφ
αθθά ημο είπε πςξ δ Selchow δεκ ημ έθηζαπκε. Ηίβα θεπηά ανβυηενα,
ηάπμζμξ πμο ενβαγυηακ ζε έκα βεζημκζηυ βναθείμ, είπε ζηδ Ξηνίκβηεν πςξ
είπε παίλεζ έκα ζοκανπαζηζηυ παζπκίδζ ημ Ξααααημηφνζαημ: ημ παζπκίδζ
θεβυηακ Ξηναιπθ. Μνζκ πενάζεζ ιζα χνα, έκαξ οπεφεοκμξ αβμνχκ ημο
Θέζζζγ ηδθεθχκδζε πακζημαθδιέκμξ επεζδή μ πνυεδνμξ Ογαη Ξηνάμοξ,
«είπε ένεεζ κα πάνεζ έκα παζπκίδζ Ξηναιπθ ηαζ ήηακ εκμπθδιέκμξ πμο ημ
ηιήια παζπκζδζχκ δεκ είπε αημφζεζ πμηέ βζ’ αοηυ». Δ Ξηνίκβηεν ανήηε ηα
ίπκδ ηδξ Βηαζνείαξ Μαναβςβήξ ηαζ Θάνηεηζκβη ημο Θπνμοκυ ζημ
Ζμκέηζηαη ηζ έιαεε πςξ δ Selchow ηαηαζηεφαγε ηα ηαιπθυ ημο Ξηναιπθ
εδχ ηαζ δουιζζζ πνυκζα.
Δ ιζξ Νάζηεν, υπςξ ηδ θχκαγακ υθμζ, έζηεζθε ημκ δζεοεοκηή ημο
ενβμζηαζίμο ηδξ κα ενεοκήζεζ ηδ ιζηνή επζπείνδζδ ημο Ξηναιπθ. Λ
Θπνμοκυ ηαζ δ βοκαίηα ημο Έθεκ ημοαάθδζακ ηανέηθεξ ζημ βναζίδζ δίπθα
ζημ παθζυ ιμκμηάλζμ ζπμθείμ υπμο ηαηαζηεφαγακ ημ παζπκίδζ. Βίπακ
ελμιμθμβδηζηά πςξ ηαίβμκηακ. Αεκ ιπμνμφζακ κα πεζνζζημφκ ημκ
ηαηαηθοζιυ ηςκ παναββεθζχκ. Βηαζνείεξ παζπκζδζχκ ημοξ πίεγακ κα
πμοθδεμφκ. Ηίβμοξ ιήκεξ ιεηά, έκα ηθζιάηζμ ηδξ Selchow ιε επζηεθαθήξ ηδ
ιζξ Νάζηεν πήβε ζημ Ζμκέηζηαη ηαζ ηαηυνεςζε κα πεηφπεζ ιζα ζοιθςκία
ακάθδρδξ ηδξ ηαηαζηεοήξ ηαζ ημο ιάνηεηζκβη ημο Ξηναιπθ.
Δ Selchow & Righter δεκ είπε πνυαθδια πχξ κα πμοθήζεζ ημ
παζπκίδζ. Λζ αβμναζηέξ ζηνζιχπκμκηακ ζηα βναθεία ηδξ εηαζνείαξ ηαζ μζ
ηθήζεζξ ιπθυηανακ ημκ ηδθεθςκζηυ ηδξ ιεηαθθάηηδ. Ομ Ξηναιπθ «έβζκε
θνεκζαζιέκδ ιάπδ ηδ ιένα, εθζάθηδξ ηδ κφπηα», έβναρε δ Ξηνίκβηεν. ιςξ
δ Selchow απμθάζζζε κα ιδκ ζοιθςκήζεζ βζα ηαηαζηεοή εηηυξ ημο
ενβμζηαζίμο ηδξ ζημ Θπνμφηθζκ. Γζα ηνία πνυκζα ηαηέκεζιε ηζξ απμζημθέξ
έηζζ χζηε κα ιμζνάγμκηαζ δίηαζα ζημοξ πεθάηεξ. Οεθζηά, ηαηαθαααίκμκηαξ
υηζ ημ παζπκίδζ εα παναιείκεζ, δ Selchow έηηζζε κέμ ενβμζηάζζμ ηαζ βναθεία
ζημ Θπέζ Ξμν ημο Ημκβη Άζθακη. Δ Selchow πήνε ηδκ παναβςβή ηδξ
ηαλζδζςηζηήξ ηαζ ηδξ κηεθμφλ έηδμζδξ απυ ημκ Θπνμοκυ ηαζ πανμοζίαζε
ημ «Ξηναιπθ βζα Μαζδζά», μζ ηακυκεξ ημο μπμίμο επζκμήεδηακ απυ ηδ
Θάνζμκ Ξηνίκβηεν. Ζαηά ηζξ δεηαεηίεξ ημο ’60 ηαζ ’70, μζ πςθήζεζξ
πανέιεζκακ ζηαεενέξ ηαζ ηα ηένδδ ηδξ εηαζνείαξ ήηακ ιεηνδιέκα, υπςξ
αηνζαχξ είπε εεθήζεζ δ ιζξ Νάζηεν.
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Οδ δεηαεηία ημο ’60, δ ηδθευναζδ έβζκε ημ ηφνζμ ιέζμ πνμχεδζδξ
ηδξ αζμιδπακίαξ παζπκζδζχκ. Οδθεπαζπκίδζα υπςξ ηα «Βνχηδζδ 64.000$»,
«Ζςδζηυξ Μνυζααζδξ» ηαζ «Ώοημζοβηέκηνςζδ» ηοηθμθυνδζακ ζε
δδιμθζθείξ επζηναπέγζεξ παναθθαβέξ. Θε ηδ ζεζνά ημοξ, μζ επζπεζνήζεζξ
άνπζζακ κα πανάβμοκ ηα θεβυιεκα παζπκίδζα «ζηακυηδηαξ ηαζ δνάζδξ»
υπςξ ηα «Ζένπθακη», «Μμκηζημπαβίδα» ηαζ «Ξφκδεζε Οέζζενα» βζαηί ήηακ
εοημθυηενμ κα δζαθδιζζεμφκ ζηδκ TV απυ ηα ζηαηζηά επζηναπέγζα
παζπκίδζα ιε ημοξ πενίπθμημοξ ηακυκεξ. ιςξ δ Selchow δεκ άθθαλε. Ομ
Ξηναιπθ ηαζ ημ Μανηζίγζ πμοθμφζακ ημοξ εαοημφξ ημοξ, έηζζ αοηυ
πμοθμφζε ηαζ δ εηαζνεία. Λζ ηαηάθμβμί ηδξ ήηακ βειάημζ ιε παγθ ηαζ
ανβμηίκδηα επζηναπέγζα παζπκίδζα. Δ Selchow πενζμδζηά ηοηθμθμνμφζε
αανεηέξ παναθθαβέξ υπςξ ημ «Ζφαμζ Ξηαονυθελμο Ξηναιπθ», αθθά
ανκζυηακ κα πνμςεήζεζ ηα πνμσυκηα ηδξ ζε ηαηαζηήιαηα ηαζ ζημ ημζκυ.
«Αεκ ήηακ ηαθμί ζημ ιάνηεηζκβη», θέεζ μ Ογζκ Θμφνηα, αεηενάκμξ ηδξ
αζμιδπακίαξ παζπκζδζχκ. «Ήηακ απθά ηαηαζηεοαζηέξ ιε έκα πενζμνζζιέκμ
δίηηομ πςθήζεςκ».
Θπαίκμκηαξ ζηδ δεηαεηία ημο 1980, δεκ οπήνπε ιεβάθδ πίεζδ ζηζξ
ιζηνέξ, ζδζςηζηέξ ιμκάδεξ υπςξ δ Selchow, δ Ideal, δ Lakeside ηαζ δ
Pressman – δεκ είπακ ιεηυπμοξ κα εκδιενχκμοκ ή κα ιμζνάγμκηαζ ηα ηένδδ
βζα κ’ ακδζοπμφκ. Λζ πςθδηέξ ηςκ εηαζνεζχκ ηαθμπζάκμκηακ απυ ημοξ
αβμναζηέξ βζα κα έπμοκ ηα πνμσυκηα ζηα νάθζα. Ώκ είπεξ έκα ααζζηυ
πνμσυκ υπςξ ημ Ξηναιπθ, ή έκα ηαζκμφνζμ πενζγήηδημ, υπςξ ημ «Έκα» ή
ηδκ «Βκυπθδζδ», εα ηα ηαηάθενκεξ πςνίξ κα είζαζ ζηδκ ηαηδβμνία
οπεναανέςκ ημο ιάνηεηζκβη ιε ηδ ιμνθή ηδξ Hasbro ή ηδξ Mattel.
Ράνδ ζηα δφμ ηθαζζηά ηδξ παζπκίδζα, ημ εζζυδδια ηδξ Selchow –
80% απυ ημ μπμίμ πνμενπυηακ απυ ημ Ξηναιπθ– αημθμοεμφζε ηαηά
πυδαξ ηα ακηίζημζπα έζμδα ηδξ Θίθημκ Θπνάκηθεσ ηαζ ηςκ Ώθςκ Μάνηεν
ζηζξ επζπεζνήζεζξ παζπκζδζχκ. Δ εηαζνεία δζαηδνμφζε αηυιδ ηυζμ παιδθυ
πνμθίθ, χζηε πμθφξ ηυζιμξ ηδξ αζμιδπακίαξ δεκ ήλενε μφηε πχξ κα
πνμθένεζ η’ υκμιά ηδξ (Ξέθ- ζαμο, υπςξ κάμο)1. Ξημ ηέθμξ ηδξ δεηαεηίαξ
ημο ’70, υηακ δ Selchow πνεζάζηδηε κέμ πνυεδνμ, ακηί κα επακδνςεεί απυ
ηδ αζμιδπακία παζπκζδζχκ, ημ ζοιαμφθζυ ηδξ επέθελε ημκ Νίηζανκη Ξέθζαμο,
εββμκυ ημο Βθζζά Ξέθζαμο. Ξπμοδαβιέκμξ ιδπακζηυξ, μ Ιηζη Ξέθζαμο δεκ
είπε δμοθέρεζ πμηέ βζα ηδκ μζημβεκεζαηή επζπείνδζδ. Βίπε θάεζ δέηα πνυκζα
ζε ιζα εηαζνεία ηαηαζηεοήξ πθαζηζηχκ, έπεζηα ζηδκ Ν & Ιη., αζμιδπακία
1

Λνγνπαίγλην. (ζει λάνπ = πνχιεζε ηψξα).
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διζαβςβχκ. ηακ ζοιθχκδζε κα ακαθάαεζ, μ Ιηζη ήηακ δζεοεοκηήξ ηδξ
Βπζζημπζηήξ εηηθδζίαξ ημο ζημ Γηνίκμοσηξ ημο Ζμκέηζηαη, ιε πθήνεξ
ςνάνζμ. Ξηα ζπανηζάηζηα ιμκχνμθα βναθεία ηδξ Selchow & Righter, μ
κέμξ πνυεδνμξ ηδξ κμφιενμ ηνία εηαζνείαξ παζπκζδζχκ ηςκ ΔΜΏ, δμφθεοε ζ’
έκα ιεηαθθζηυ βναθείμ.
Λ Ιηζη Ξέθζαμο ήηακ ζηακυξ επζζηάηδξ. ιςξ έηακε ιζα
ιεβαθεπήαμθδ μθέενζα ηίκδζδ: απέηηδζε ημ Ονίαζαθ Μενζζμφη απυ ημοξ
δφμ Ζακαδμφξ εθεονέηεξ ημο. Θεηά απυ ιζα κςενή ανπή, δομ ηνία ηαθά
ζοβπνμκζζιέκα δδιμζζεφιαηα ζε πενζμδζηά πνμηάθεζακ πάεμξ βζ’ αοηυ,
πςνίξ πνμδβμφιεκμ ζηδκ ζζημνία ηδξ αζμιδπακίαξ παζπκζδζχκ. Δ Selchow
πμφθδζε 1,5 εηαημιιφνζμ ημιιάηζα ημο Ονίαζαθ Μενζζμφη ζημ δεφηενμ ιζζυ
ημο 1983 ηνζπθαζζάγμκηαξ ηα ηένδδ ηδξ εηαζνείαξ. Θεηά άνπζζε μ πονεηυξ.
Ήηακ ζακ ηυηε πμο μ Ογέζιξ Θπνμοκυ πνμζπαεμφζε κα ζηακμπμζήζεζ ηδ
γήηδζδ ημο Ξηναιπθ απυ ημ ζπμθείμ ημο Ζμκέηζηαη. Σξ ημκ Φεανμοάνζμ
ημο 1984, δ Selchow ζηακμπμίδζε παναββεθίεξ εηαημιιονίςκ ηειαπίςκ·
ιέπνζ ημκ Ώφβμοζημ είπακ θηάζεζ ηα 11εηαημιιφνζα. Δ Selchow πμφθδζε
πενζζζυηενα απυ 20.000.000 ηειάπζα ημο Ονίαζαθ Μενζζμφη, αλίαξ πενίπμο
750.000.000 δμθανίςκ ζηδ θζακζηή πχθδζδ ημ 1984, ηνζπθαζζάγμκηαξ ημκ
ζοκμθζηυ υβημ ηδξ αζμιδπακίαξ παζπκζδζχκ ηςκ ΔΜΏ.
Δ ιζηνή Selchow πκζβυηακ. Οα πναηημνεία ιεηαθμνχκ έβζκακ
κεονζηά. Ώπμβμδηεοιέκμζ πςθδηέξ δεκ απακημφζακ ζηα ηδθεθςκήιαηα.
Μεθάηεξ αθήκμκηακ κα λενμζηαθζάγμοκ. Ώκοπυιμκδ κα ζηακμπμζήζεζ ηδ
γήηδζδ, δ Selchow ζοκέπζγε κα αβάγεζ ζηα ενβμζηάζζά ηδξ ηαιπθυ, ηάνηεξ
ηαζ ημοηζά. Όζηενα δ αβμνά ημο παζπκζδζμφ ηαηέννεοζε ηαζ δ Selchow δεκ
ιπμνμφζε κα λεθμνηςεεί ηα απμεέιαηά ηδξ, ηα μπμία έθηακακ ηα 20
εηαημιιφνζα ηειάπζα. πςξ μ Ογέζιξ Θπνμοκυ πνζκ απ’ αοηυκ, μ Ιηζη
Ξέθζαμο ηαζ δ εηαζνεία ημο απθχξ δεκ ήηακ πνμεημζιαζιέκμζ.
Ώκίηακμξ κα δζαπεζνζζηεί ηδκ ηαηάζηαζδ, ηαζ αθμφ ηακέκα απυ ηα
ιέθδ ηδξ μζημβεκείαξ ημο δεκ εκδζαθενυηακ κα ημκ δζαδεπεεί, μ Ιηζη
Ξέθζαμο απμθάζζζε κα πμοθήζεζ ηδκ εηαζνεία. Δ Hasbro έηακε ιζα παιδθή
πνμζθμνά. Δ Coleco πνμζπαεχκηαξ κα ακαηάιρεζ ιέζς αβμνχκ, ιεηά
ηδκ ηαηάννεοζδ ηδξ ιεβάθδξ ηδξ επζηοπίαξ, ημο «Ζάιπαηγ Μαηξ Ζζκηξ»,
πθήνςζε πενίπμο 60 εηαημιιφνζα δμθθάνζα ιεηνδηά ζοκ μιυθμβα. Ομκ
Θάζμ ημο 1986, δ Coleco εββοήεδηε κα ηναηήζεζ ηδ δζεφεοκζδ ηαζ ημοξ
ενβαγυιεκμοξ ηδξ Selchow. Ομκ Αεηέιανζμ, δ Coleco ακαημίκςζε υηζ εα
ηθείζεζ ηαζ εα πμοθήζεζ ηαζ ηα δφμ ενβμζηάζζα ηδξ Selchow ζημ Ημκβη
Άζθακη.
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Οα πενζζζυηενα ζηεθέπδ ηδξ Selchow, πανά ημ υηζ είπακ δζαεέζεζ
ηα πενζμοζζαηά ζημζπεία, ήηακ μνβζζιέκα. Αεκ είπακ ειπζζημζφκδ ζηα
επζδεζηηζηά, βθοημιίθδηα ιεβαθμζηεθέπδ ηδξ Coleco πμο έπεζζακ ημκ ηίιζμ
ηαζ άημθιμ Ιηζη Ξέθζαμο κα ημοξ πμοθήζεζ ηδ ιμκάηνζαδ, 119 πνυκςκ
μζημβεκεζαηή ημο επζπείνδζδ. Δ Coleco, πίζηεοακ, θζιπίζηδηε ηυζμ ηδκ
έηπηςζδ θυνμο υζμ ηαζ ηα ηνία αανζά ειπμνζηά ζήιαηα –ημ Ονίαζαθ
Μενζζμφη, ημ Ξηναιπθ ηαζ ημ Μανηζίγζ– πμο εα ηδξ έδζκακ άιεζα
αλζμπζζηία.
Λ Ιηζη Ξέθζαμο πανέιεζκε ςξ ζφιαμοθμξ, ιυκμ βζα κα αθέπεζ ημοξ
οπαθθήθμοξ ημο κα πάκμοκ ηδ δμοθεζά ημοξ ηαζ ηδκ μζημβεκεζαηή ημο
επζπείνδζδ κα πάκεζ ηδκ ηαοηυηδηά ηδξ. «Έκζςζε πνμδμιέκμξ», θέεζ μ Ογζκ
Θμφνηα, πμο ήηακ ηυηε ακηζπνυεδνμξ ιάνηεηζκβη ηδξ Coleco. «Μακηεθχξ
πνμδμιέκμξ». Ξε θζβυηενμ απυ ηνία πνυκζα, μ Ιηζη Ξέθζαμο οπέζηδ
εβηεθαθζηυ ηαζ πέεακε. Ήηακ ελήκηα επηά πνυκςκ.
Δ πανάδμζδ δζαπείνζζδξ ηαζκμημιζχκ ηδξ Selchow & Righter δεκ
εηδδθχεδηε πμοεεκά πενζζζυηενμ απ’ υηζ ζημ πμθφηζιμ θελμπαζπκίδζ ηδξ.
Δ ίδνοζδ ηδξ εοβαηνζηήξ ηδξ εηαζνείαξ «Μαίηηεξ ημο Ξηαονμθελζημφ
Μαζπκζδζμφ Ξηναιπθ», ημ 1973, ζεναζνίζηδηε ζηζξ κέεξ ηάλεζξ ηςκ παζηηχκ
ημονκμοά ςξ ηνυπμξ κα ειπμνεοιαημπμζδεεί μ ακαδουιεκμξ ηυζιμξ ημοξ.
Ξηδκ πναβιαηζηυηδηα, ζηυπεοε κα δζαηδνήζεζ ημκ έθεβπμ ηδξ εηαζνείαξ ζ’
αοηυκ ημκ ηυζιμ, βζαηί δ πνμζηαζία ημο ειπμνζημφ ζήιαημξ ημο Ξηναιπθ
ήηακ πζμ ζδιακηζηή βζα ηδκ επζαίςζδ ηδξ Selchow απυ ηδκ πνμχεδζδ ιζαξ
ζηδκήξ ημονκμοά.
Ομ «Βπίζδιμ Ββπεζνίδζμ ηςκ Μαζηηχκ Ξηναιπθ» έδεζπκε ηαεανά ηζξ
πνμηεναζυηδηεξ ηδξ εηαζνείαξ. Ομ πνχημ ηεθάθαζμ είπε ηίηθμ «Οζ είκαζ δ
εηαζνεία ηςκ Μαζηηχκ ημο Ξηαονμθελζημφ Μαζπκζδζμφ Ξηναιπθ;» Ομ
δεφηενμ ήηακ «Οζ είκαζ έκα ειπμνζηυ ζήια;» «Ομ ΞΖΝΏΘΜΗ βνάθεηαζ
πάκημηε ιε ηεθαθαία ηαζ δεκ είκαζ πμηέ ημ υκμια ημο παζπκζδζμφ»,
δζαζαθήκζγε ημ εβπεζνίδζμ. Γζα κα πνμζηαηεφζμοκ ηα ειπμνζηά ζήιαηα απυ
ημ κα βίκμοκ βεκζημί υνμζ, μζ εηαζνείεξ ηα πνδζζιμπμζμφκ ςξ πενζβναθζηά
επίεεηα πανά ςξ μοζζαζηζηά. Ομ εβπεζνίδζμ ημο Ξηναιπθ ελδβμφζε υηζ ηα
πνμσυκηα ηδξ μκμιάγμκηακ «Ξηαονμθελζηυ Μαζπκίδζ», «Ξηαονμθελζηυ
Μαζπκίδζ βζα Μαζδζά» ηαζ «Ζφαμζ Ξηαονμθέλμο». «Ομ ΞΖΝΏΘΜΗ είκαζ ημ
ζδιείμ αθεηδνίαξ ημοξ», έθεβε ημ εβπεζνίδζμ.
Δ εηαζνεία ζμθά πνμζηάηεοζε ημ υκμια ηυζμ επζιεθχξ: ημ υκμια
ήηακ υθμ ηζ υθμ πμο είπε. Ώθθά ζπεδυκ απ’ ηδκ ανπή, μζ παίηηεξ πίζηερακ
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πςξ δ Selchow δεκ ηαηαθάααζκε ηζξ ακάβηεξ ημοξ. Ζαεχξ δ Βηαζνεία
Μαζηηχκ ακαηαηεουηακ υθμ ηαζ πζμ πμθφ ζηδκ ηαεζένςζδ ηακυκςκ βζα
ημονκμοά ηαζ ζε άθθεξ ηφνζεξ δζαδζηαζίεξ, μζ παίηηεξ εηκεονίζηδηακ. Λ
πνχημξ επζηεθαθήξ ηδξ Βηαζνείαξ Μαζηηχκ, έκα ζηέθεπμξ ηδξ Selchow πμο
θεβυηακ Ηζ Οίθακζ, δεκ έπαζγε Ξηναιπθ ηαζ θίβμ εκδζαθενυηακ κα ιάεεζ βζ’
αοημφξ πμο έπαζγακ. ηακ νςηήεδηε απυ έκακ παίηηδ πχξ ιπμνεί κα
δζμζηεί ημκ μνβακζζιυ εκχ δεκ έπαζγε, μ Οίθακζ απάκηδζε «Αεκ είκαζ ακάβηδ
κα θμνάς Ζυηελ1 βζα κα ηζξ πμοθάς».
Λ δζάδμπμξ ημο Οίθακζ ήηακ μ Ογζι Ράμοθ, μ μπμίμξ ήηακ ζηέθεπμξ
παναβςβήξ πνζκ ημο ακαηεεεί δ δζμίηδζδ ημο μνβακζζιμφ. Ξημκ Ράμοθ
ηαηαθμβίγεηαζ δ αφλδζδ ημο ανζειμφ ηςκ μιίθςκ Ξηναιπθ απυ ιζα πμφθηα
ζε πενζζζυηενα απυ δζαηυζζα, ιέζα ζε θζβυηενμ απυ δέηα πνυκζα, ηαζ δ
ηαεζένςζδ ημο Αεθηίμο ςξ πχνμ ζογήηδζδξ βζα ηδκ ελέθζλδ ηδξ εεςνίαξ
ημο Ξηναιπθ, ηδκ μπμία μ Ράμοθ εκεάννοκε. Ώθθά μ Ράμοθ δεκ άθδκε
ημοξ παίηηεξ κα ειπθαημφκ. Λζ ελπέν ήεεθακ κ’ αημφβεηαζ δ θςκή ημοξ
ζηδκ μζημδυιδζδ ηδξ αβςκζζηζηήξ ζηδκήξ, υιςξ εηηυξ απυ ημ κα βειίγμοκ
ημ Αεθηίμ, αοηυ δεκ βζκυηακ. Λφηε έκαξ παίηηδξ δεκ ενβάζηδηε βζα ηδκ
Βηαζνεία Μαζηηχκ, μφηε ηαζ ακαιίπεδηε ζηζξ απμθάζεζξ ηδξ.
Ξημ εηαζνζηυ επίπεδμ, ημ Ξηναιπθ πνμπςνμφζε αζειαίκμκηαξ.
ηακ μ Άθθνεκη Θπαηξ ζοζηήεδηε ζηδκ εηαζνεία, δ Selchow ημκ αυθηανε
ζε πενζμδεία δδιμζζυηδηαξ. Κυδερε θίβα απυ ηα ιεηνδηά ημο Ονίαζαθ
Μενζζμφη ζε δζαθδιίζεζξ –ηζκμφιεκα ζπέδζα πμο ακαπανζζημφζακ
παναηηήνεξ ζε άαμθεξ ζηάζεζξ (μ Ώσ-ΐαζίθδξ ζηαθςιέκμξ ζε ιζα
ηαιζκάδα, ημ Άβαθια ηδξ Βθεοεενίαξ ηαθοιιέκμ ιε ζηαθςζζέξ, μ
Γηζμφθζαεν δειέκμξ απυ ημοξ Ηζθθζπμφηεζμοξ), πμο θέβακε «Ζαθφηενα κα
έπαζγα Ξηναιπθ». Λζ δζαθδιίζεζξ ιπήηακ ζε δδιμθζθή πενζμδζηά, πνχηδ
θμνά βζα ημ Ξηναιπθ. Ώηυιδ, ιζα πνχηδ ηδθεμπηζηή δζαθήιζζδ ιε ημ ίδζμ
εέια.
Δ Selchow πνδζζιμπμίδζε αηυιδ ηα πνήιαηα απυ ημ Ονίαζαθ
Μενζζμφη βζα κα επεηηείκεζ ηδ βναιιή παναβςβήξ ημο Ξηναιπθ (ηα πζμ
πμθθά απυ ηα πνμσυκηα απέηοπακ παηαβςδχξ, υπςξ μζ
Ξηναιπθάκενςπμζ, πθαζηζηά ημφαθα ζε ζπήια ακενχπςκ ιέζα ζηα μπμία
εζζάβμκηακ ηα βνάιιαηα) ηαζ βζα κα οπμζηδνίλεζ έκα ηδθεμπηζηυ ζυμο (ημ
«Ξηναιπθ» ημο Οζαη Γμφθνζ, ημ μπμίμ είπε θίβεξ μιμζυηδηεξ ιε ημ
πναβιαηζηυ παζπκίδζ, απυ ημ 1984 ςξ ημ 1990). Ζζ αηυιδ δ Selchow
1
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πναβιαημπμίδζε ηδκ πζμ πθμοζζμπάνμπδ ςξ ζήιενα δζμνβάκςζδ, ημ
εεκζηυ πνςηάεθδια ημο 1985 ζηδ ΐμζηυκδ, ημ μπμίμ πνμζέθηοζε πάκς
απυ ηνζαηυζζμοξ παίηηεξ.
Βηεί, δ ζφβηνμοζδ ιεηαλφ ηςκ παζηηχκ ελπέν ηαζ ηδξ εηαζνείαξ
έθηαζε ζε ηνίζζιδ ηαιπή. Λ Ογμκ Ιέζζμκ, ακηζπνυεδνμξ ιάνηεηζκβη ηδξ
Selchow, βκχνζγε υηζ δ Βηαζνεία Μαζηηχκ εεςνμφκηακ ακχθεθδ. Έηζζ ζηδ
ΐμζηυκδ, γήηδζε απυ ημκ Ογμκ Λοίθζαιξ –ημοκζάδμ εκυξ ζοκαδέθθμο ημο
ζηδκ Ογ. Λοχθηεν Ουιζμκ, πμο ημκ είπε αμδεήζεζ ζηζξ δδιυζζεξ ζπέζεζξ ημο
Ξηναιπθ– κα ζοκημκίζεζ έκα ζηνυββοθμ ηναπέγζ ιε θίβμοξ ελπέν. Λ Ιηζη
Ξέθζαμο ήεεθε κ’ αημφζεζ ηα πανάπμκά ημοξ. Λ Ογζι Ράμοθ δεκ
πνμζηθήεδηε.
«πςξ είκαζ ηχνα, ημ παζπκίδζ δεκ ακήηεζ ζημοξ παίηηεξ», δήθςκε
ιζα επζζημθή ημο Άθιπενη ΐάζζιακ πμο δζααάζηδηε ζηδ ζοκάκηδζδ. Οα
πανάπμκα ήηακ ηαηαζβζζηζηά. Ομ επίζδιμ Αεθηίμ δεκ ηοηθμθμνμφζε
ηαηηζηά. Οα ημονκμοά πνυηνζζδξ βζα ημ εεκζηυ ήηακ πάμξ ακμνβακςζζάξ.
Έπεζηα, οπήνλακ πανάπμκα πςξ δ Selchow πνμζηάηεοε ημ
ειπμνζηυ ζήια ιε οπεναάθθμκηα γήθμ. Ζάπμζα ζηζβιή, δ εηαζνεία γήηδζε
ηδκ εθανιμβή αζθαθζζηζηχκ ιέηνςκ βζα κα ζηαιαηήζεζ ηδκ έηδμζδ εκυξ
αζαθίμο ημο Ογυεθ Γμουπκζη· ημ πνυαθδια δζεοεεηήεδηε υηακ αοηυξ
παναπχνδζε 25% απυ ηα ζοββναθζηά δζηαζχιαηα. Λ Ογζι Ιμσιπένβηεν, μ
Ιεμτμνηέγμξ δζηδβυνμξ πμο έπνεπε κα βκςνίγεζ ηαθφηενα, είπε: «Αεκ
αθέπς βζαηί εα πνέπεζ κα πάνεζ άδεζα απυ ηδ Selchow & Righter υπμζμξ
εέθεζ κα εηδχζεζ έκα αζαθίμ βζα ημ παζπκίδζ πμο υθμζ αβαπάιε».
Οα ζηεθέπδ ηδξ Selchow ιάεαζκακ πυζμ πμθφ εκδζαθένμκηακ μζ
παίηηεξ – υηζ πίζηεοακ εζθζηνζκά πςξ ημ παζπκίδζ ήηακ ηυζμ πμθφ ιένμξ ηδξ
αιενζηάκζηδξ ημοθημφναξ, ή ημοθάπζζημκ ηδξ γςήξ ημοξ, πμο δεκ εα
’πνεπε κα ακήηεζ ζε ηακέκακ. ιςξ δ εηαζνεία οπεναζπίζηδηε ηα εδάθδ
ηδξ. «Βίκαζ έκα πμθφηζιμ ειπμνζηυ ζήια ηαζ επζεοιμφιε ηδ δδιμζζυηδηα»,
είπε μ Ιηζη Ξέθζαμο. «Βίκαζ ηαθή δμοθεζά βζα ιαξ κα παίνκμοιε ηα
δζηαζχιαηα».
«Θα πνέπεζ κα ακηζθδθεείηε υηζ είιαζηε επζπείνδζδ ηαηαζηεοήξ
παζπκζδζχκ. Αεκ είιαζηε θζθακενςπζηυ ίδνοια», πνυζεεζε μ Ογμκ Ιέζζμκ.
«Αζελάβμοιε αοηά ηα ημονκμοά ηαζ επεκδφμοιε πνήιαηα ζ’ αοηά, χζηε
πενζζζυηενμξ ηυζιμξ κα βκςνίζεζ ημ Ξηναιπθ ηαζ κα πάεζ κ’ αβμνάζεζ
παζπκίδζα. Θα πνέπεζ κα ημ λένεηε».
Λ Ιηζη Ξέθζαμο άημοζε ημοξ παίηηεξ ηαζ οπμζπέεδηε κα ηάκεζ
αθθαβέξ. Ζαηυπζκ είπε ζημκ Ογμκ Λοίθζαιξ κα αεθηζχζεζ ημ Αεθηίμ ηαζ κα
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επζεεςνήζεζ ημκ μνβακζζιυ ηςκ παζηηχκ. Θεηά, μ Ιηζη Ξέθζαμο πμφθδζε
ηδκ εηαζνεία.
Δ Coleco ήηακ ημ ακηίεεημ ηδξ δοζηίκδηδξ Selchow. Γζα έκα έημξ,
ιεηαπεζνίζεδηε ημ Ξηναιπθ ζακ κα’ ηακ «ηαοηυ» πνμσυκ, παναββέθκμκηαξ
ηδθεμπηζηή δζαθήιζζδ πμο εα ζηυπεοε ζηδκ ελάπθςζδ ημο ζηδκ αβμνά. (Ξ’
αοηήκ, έκαξ άκδναξ ηαζ ιζα βοκαίηα ρζθμημοαέκηζαγακ παίγμκηαξ
Ξηναιπθ· υθμ πμο έαθεπε μ εεαηήξ ήηακ έκα ηαιπθυ κα ζηνίαεζ, πίζςιπνμζηά). Λζ πςθήζεζξ εηηζκάπεδηακ ζε πάκς απυ 1,5 εηαημιιφνζμ ζεη ημ
1987. Ώθθά αοηυ δεκ ζηάεδηε ανηεηυ βζα κα ζχζεζ ηδκ εηαζνεία. Ξηα ιέζα
ημο επυιεκμο πνυκμο, δ Coleco οπήπεδ ζημ κυιμ πενί πνμζηαζίαξ απυ
πνεμημπία. Σξ ηδκ χνα πμο δ Hasbro απέηηδζε ηα πενμοζζαηά ηδξ
ζημζπεία, ημκ επυιεκμ πνυκμ, ημ Ξηναιπθ ήηακ θααςιέκμ.
«Ξπεδυκ έπαζακ ημ ειπμνζηυ ζήια», θέεζ μ Ιηέζα Λοίθζμκ. «Ζαη’
ανπάξ δεκ ήηακ άκενςπμζ ηςκ παζπκζδζχκ. Ήνεακ απυ ηζξ επζπεζνήζεζξ
παζπκζδζχκ, υπμο ακ ηάηζ είκαζ ηαθυ ιζα ιένα ηαζ δεκ είκαζ ηυζμ ηαθυ έκα
πνυκμ ή δφμ πνυκζα ιεηά, πνμπςνμφκ ζημ επυιεκμ. Μάεζ ηαθά, πεεαίκεζ.
Θα αοημηημκμφζα ακ ημ νμθυζ ιμο έβναθε πςξ ημ Ξηναιπθ εα πεεάκεζ».
Ξηδκ εηήζζα Αζεεκή Έηεεζδ Μαζπκζδζχκ, ημ πενίπηενμ ηδξ Hasbro
ζηδκ 23 δοηζηή μδυ ημο Θακπάηακ είκαζ έκαξ αμιαανδζζιυξ απυ θςηεζκά
πνχιαηα ηζ απυ πζμ θςηεζκά πνχιαηα. Οέζζενζξ δεμπμζμί κηοιέκμζ ζακ
ναθίζηεξ NASCAR απυ ημ ιέθθμκ, παζνεημφκ ημοξ επζζηέπηεξ πμο
ειθακίγμκηαζ ιέζα απυ έκα ημφκεθ δζαημζιδιέκμ ιε ιενζηά μκυιαηα απυ
ηα ηεηναηυζζα ηαζ πθέμκ πνμσυκηα ηδξ Hasbro, ζε θχηα κέμκ πμο
ακααμζαήκμοκ. Οα μηηχ πζθζάδεξ ηεηναβςκζηά ιέηνα ηςκ εηεεζζαηχκ
πχνςκ είκαζ ιζα άηαηηα απθςιέκδ πεζνμπζαζηή απυδεζλδ βζα ηδ δφκαιδ
ηδξ παζδζηήξ ημοθημφναξ ζηδκ Ώιενζηή ηαζ έκαξ ζπεδυκ άζεικμξ παζάκαξ
βζα ηα αάεδ ηαζ ηα πθάηδ ηδξ κμφιενμ έκα εηαζνείαξ παζπκζδζχκ ζημκ
ηυζιμ. Nενθ. Μυθειμξ ηςκ Άζηνςκ. Μαβηυζιζμ Μνςηάεθδια Ζαηξ.
Θμκυπμθζ. Ονίαζαθ Μενζζμφη. Γ.Β. Ογμ. Θαζημνέιαηα. Μαίλε Ιημ. Ώίεμοζα
ιεηά ηδκ αίεμοζα, βκςζηυ υκμια ιεηά απυ βκςζηυ υκμια, ζθυβηακ ιεηά
ημ ζθυβηακ. Βίκαζ έκα πανιάκζ, ζδιεζχκεζ μ Ογμκ Λοίθζαιξ, ημο ηθαζζημφ
ηαζ ημο εοηαζνζαημφ, ιε ημ εοηαζνζαηυ ζοπκά κα έπεζ ηδκ ηαθφηενδ
δζαθήιζζδ.
Μενζπμθμφιε πενκχκηαξ ημοξ ηφπμοξ NASCAR, ημκ Θπάνκεσ ημκ
πμνθονυ δεζκυζαονμ, ηενάζηζεξ πανημκέκζεξ επζβναθέξ ιε ημκ θμβυηοπμ
ημο Μυηειμκ ηαζ ζηνίαμοιε ανζζηενά ιέζα ζ’ έκα δςιάηζμ αθζενςιέκμ ζηα
δ
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επζηναπέγζα παζπκίδζα. Δ Hasbro έπεζ αθζενχζεζ δίηαζα ζδιακηζηυ πχνμ
ζηδκ ηαιπάκζα «Θμκηένκα Μαζδζά», πνμςεχκηαξ ηίηθμοξ ηδξ επμπήξ ηδξ
«έλανζδξ ηςκ βεκκήζεςκ»1: Ιαοιαπία, Μμκηζημπαβίδα, Οεθεζυηδηα,
Ξφκδεζε Οέζζενα, Ώκειμζηνυαζθμξ, Θπεθάδεξ, Ανάζδ. Θαηνφηενα ζημκ
ίδζμ δζάδνμιμ, πένα απυ ηα θαιπενά ζηακη, ηα επακδνςιέκα ιε
παιμβεθαζημφξ κεανμφξ δεμπμζμφξ πμο πνμζθήθεδηακ βζα κα
ιεηαθένμοκ εφεοιεξ δζαθδιζζηζηέξ πμθοθμβίεξ, είκαζ ηα αηυιδ παθαζυηενα
ηαζ πζμ αανζά ηθαζζηά: Θμκυπμθζ, Ηάζθ, Ξοββκχιδ!, Ίπκμξ, Γζαπηζέ.
Βδχ ημ Ξηναιπθ έπεζ ηδ ζεική πανμοζίαζή ημο. Αζάθμνεξ
εηδυζεζξ ημο παζπκζδζμφ είκαζ ηνειαζιέκεξ ζημκ ημίπμ. Αίπθα ημοξ, ηέζζενα
πθαηάη πενζβνάθμοκ ηζξ δναζηδνζυηδηεξ ηδξ Βεκζηήξ Έκςζδξ Ξηναιπθ.
Ξδιεζχκμοκ ημκ ανζειυ ηςκ μιίθςκ ηδξ ΒΒΞ, ηςκ ημονκμοά ηαζ ηςκ ιεθχκ.
Ζάκμοκ ικεία ζημ πνυβναιια Ξπμθζημφ Ξηναιπθ πμο θμοκηχκεζ ηαζ ζημ
εεκζηυ πνςηάεθδια ημο 2000 πμο πνυηεζηαζ κα δζμνβακςεεί ζημ
Μνυαζκηεκξ ημο Νυμοκη Άζθακη, θίβδ χνα μδήβδζδ απυ ηα ηεκηνζηά
βναθεία ηδξ Hasbro ζημ Μμμοηάηεη.
Γζα ημκ Λοίθζαιξ, ημ κα έπεζ ημ πθδνμθμνζαηυ ημο οθζηυ ζημκ
ημίπμ ηδξ Έηεεζδξ Μαζπκζδζχκ, βζα ημοξ θζβμζημφξ αβμναζηέξ ηαζ
δδιμζζμβνάθμοξ πμο εα ζηαιαηήζμοκ κα ελεηάζμοκ ηα παθζά πνυηοπα
ζημ δνυιμ βζα ηα ηαοηά ηαζκμφνζα παζπκίδζα, είκαζ έκα ιζηνυ ηέπκαζια βζα
ημ μπμίμ είκαζ πενήθακμξ. ιςξ υπςξ πέθηεζ ημ ιάηζ, είκαζ ακζανυ, αηυιδ
ηζ ακάιεζα ζηδ βενή εήηδ ηδξ βκςζηήξ ζοζηεοαζίαξ, δ πανμοζίαζδ ημο
Ξηναιπθ θακηάγεζ αδζυνεςηα μπζζεμδνμιζηή.
«Ξηδκ πναβιαηζηυηδηα, είκαζ δ ηαθφηενδ πανμοζίαζή ιαξ απυ
πμηέ», θέεζ μ Λοίθζαιξ. «Ομκ πεναζιέκμ πνυκμ, δ πανμοζίαζδ ημο Ξηναιπθ
απανηζγυηακ απυ αοηά ηα ηνία ημοηζά», θέεζ, δείπκμκηαξ ημκ ημίπμ.
Ομ Ξηναιπθ ζοκεπίγεζ αηυιδ κα είκαζ παιέκμ ζηδ ιέζδ απυ
ζηνέιιαηα θζβμφνεξ ημο Μαβηυζιζμο Μνςηαεθήιαημξ Ζαηξ ηαζ
ιπζπθζιπίδζα ημο Μυηειακ. Ώηυιδ ηζ υηακ πμοθάεζ 2.000.000 παζπκίδζα ημ
πνυκμ, ημ Ξηναιπθ μφηε θηζάπκεζ, μφηε παθάεζ ηδ Hasbro. Θε εηήζζεξ
πςθήζεζξ φρμοξ 25.000.000 δμθανίςκ, είκαζ ιζα ζηαεενή, αθθά εοηεθήξ ζε
ηεθεοηαία ακάθοζδ, πδβή εζζμδήιαημξ βζα ηδκ εηαζνεία ηςκ 4
δζζεηαημιιονίςκ δμθανίςκ.

1

Η κεηαπνιεκηθή πεξίνδνο 1947-1961, ζηελ νπνία νη γελλήζεηο ζηηο Η.Π.Α. παξνπζίαζαλ
κεγάιε άλνδν.
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Ίζςξ δ Hasbro δεκ ημ πζάκεζ –ημ βεβμκυξ υηζ πμηέ ζηδκ ζζημνία
δζαημζίςκ πνυκςκ ηδξ αζμιδπακίαξ παζπκζδζχκ ζηζξ ΔΜΏ δεκ έπεζ οπάνλεζ
ιζα ηυζμ ακαπηοβιέκδ ημζκυηδηα βζα έκα ζδζυηηδημ παζπκίδζ· υηζ ημ
Ξηναιπθ έπεζ αανφηδηα δζακμμοιεκίζηζηδ· υηζ δεκ είκαζ έκα επζηναπέγζμ
παζπκίδζ ιε ημκ ηνυπμ πμο είκαζ ημ Θμκυπμθζ ηαζ ημ «Ίπκμξ», πθεμκάγμκ
ηαζ πνυζηαζνμ, αθθά ιία εοθοήξ, ζοζηδιαηζηή, θαζκμιεκζηά ακαπυθεοηηδ
δδιζμονβία ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ υπςξ ημ ζηάηζ ή ημ ηάαθζ ή δ Θυκα Ηίγα.
Ώθθά δ Hasbro βκςνίγεζ ανηεηά βζα κα ζοκεπίγεζ κα πνδιαημδμηεί ημ
Ξηναιπθ ζε επίπεδα πμο ιπμνεί κα είκαζ, ή ηαζ κα ιδκ είκαζ, επανηή βζα κα
εκεαννφκμοκ ηδκ αφλδζδ ηςκ πςθήζεςκ ή ημκ πμθθαπθαζζαζιυ ηςκ
παζηηχκ ημο αβςκζζηζημφ Ξηναιπθ.
Λ Λοίθζαιξ πνμζπαεεί κα ελζζμννμπήζεζ ημκ θακαηζζιυ ηςκ
ημνοθαίςκ παζηηχκ, ιε ημκ μπμίμ μ ίδζμξ ηαοηυπνμκα αζηεζεφεηαζ αθθά ηαζ
εαοιάγεζ, ιε ηδκ πναβιαηζηυηδηα ηδξ αζμιδπακίαξ παζπκζδζχκ. Αεκ ιπμνεί
κα δοζανεζηήζεζ ηα ζηεθέπδ ηδξ Hasbro πμο εα ιπμνμφζακ κα
ηθςηζήζμοκ ημ αβςκζζηζηυ Ξηναιπθ έλς απυ ημ οπενηενδμθυνμ ηναίκμ
ηδξ εηαζνείαξ. Γκςνίγεζ υηζ ημ Ξηναιπθ εα πμοθήζεζ ιε ή πςνίξ ημονκμοά
(ακ ηαζ υπζ ηυζμ πμθφ πςνίξ). ιςξ επίζδξ βκςνίγεζ πςξ ζηδ Hasbro, υπμο
ημ θακζάνζζια ημο επυιεκμο «ηαοημφ» παζπκζδζμφ είκαζ ζδιακηζηυηενμ
απυ ηδ θνμκηίδα ηςκ παθζχκ, ηςκ βενμπανάλεκςκ, ημ Ξηναιπθ είκαζ θίβμ
πζμ πάκς απυ ημ ηίπμηα. Ζζ αοηυξ είκαζ μ θυβμξ πμο ηαηαιεζήξ ζημ
αμοδηυ ηδξ Έηεεζδξ Μαζπκζδζχκ, εβχ ηζ μ Λοίθζαιξ ζογδημφιε ζε ιζα
ήζοπδ, δίπςξ πμθθή ηίκδζδ, ιαηνζκή βςκζά ηδκ μπμία μζ πενζζζυηενμζ
επζζηέπηεξ εοβεκζηά πνμζπενκμφκ.
Ώοηυ είκαζ ημ πανάδμλμ ημο Ξηναιπθ. Θπμνεί κα είκαζ
ηαημπονςιέκδ ζδζμηηδζία ιζαξ ιεβάθδξ πμθοεεκζηήξ εηαζνείαξ ηαζ ιπμνεί
κα ιδκ ηνααήλεζ πμηέ ηδκ πνμζμπή ηαζ ηα πνήιαηα πμο «αλίγεζ». Ώθθά
οπενααίκεζ ηδ ιζηνή πανμοζίαζδ ζηδκ Έηεεζδ Μαζπκζδζχκ, οπενααίκεζ ηα
ακζανά ζοζηεοαζιέκα παζπκίδζα ιε ηα μπμία είκαζ ζημζααβιέκμ, οπενααίκεζ
ηδκ ήζοπδ εβηαηάθεζρδ ζηα πνυκζα ηδξ Selchow ηαζ ηδ ζηαεενή αθθά, ηαηά
ηδκ άπμρδ ηάπμζςκ παζηηχκ, απμβμδηεοηζηά ιδ δδιζμονβζηή δζαπείνζζδ
απυ ηδ Hasbro. Ομ ηζ ηάκεζ ημ παζπκίδζ βζα ημοξ ακενχπμοξ πμο ημ
παίγμοκ, ηαηά ηδκ άπμρή ιμο, δεκ ιπμνεί κα ιεηνδεεί ιε ειπμνζημφξ
υνμοξ.
«Ίζςξ κα ημοξ ακήηεζ ημ παζπκίδζ», ιμο θέεζ μ Λοίθζαιξ βζα ηδκ
εηαζνεία απυ ηδκ μπμία ελανηάηαζ δ δμοθεζά ημο, «αθθά πμηέ δεκ εα
πθδζζάζμοκ ηδ δζηή ζμο αθμζίςζδ».
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13. 1461

Τ

μ παζπκίδζ ηδξ αιενζηάκζηδξ ηαθήξ γςήξ». Έηζζ πενζβνάθεζ δ Hasbro
ημ Ξηναιπθ ζηδ ιμκαδζηή ηδθεμπηζηή δζαθήιζζδ πμο έπεζ ηάκεζ δ
εηαζνεία ηδκ ηεθεοηαία δεηαεηία. Βίκαζ ζαπθή, έκα ιμκηάγ ηνζάκηα
δεοηενμθέπηςκ ιε μζημβέκεζεξ, ηα πενζζζυηενα πνυζςπα είκαζ θεοηά ηαζ
λακεά, κα βεθάκε βφνς απυ έκα ηαιπθυ. Έηζζ, θμβζηά έπεηαζ υηζ θίβα
πνάβιαηα ιπμνμφκ κα ’καζ πζμ αιενζηάκζηα απυ ημ κα παίγεζξ έκα ηυζμ
πμθφηζιμ παζπκίδζ ηδκ 4δ Εμοθίμο1.
ιςξ δ εζηυκα πμο ιμο έθενε αοηή ηδκ Διένα ηδξ Ώκελανηδζίαξ
μ ηυπμξ ημο επυιεκμφ ιμο ημονκμοά, ημ Νίκμ, ήηακ εκηεθχξ δζαθμνεηζηή.
Ξημ αενμδνυιζμ ιε οπμδέπεηαζ δ εζηυκα ηςκ δθεηηνμκζηχκ παζπκζδζχκ πμο
είκαζ ζακ κα ιμο θέκε «ιδ παζμιενάξ», δίπθα ζηδκ παναθααή απμζηεοχκ.
Ομ ηγαηπυη ζηα «Megadollars»2 πμο ηνέπεζ ζ’ έκακ πίκαηα ιε ηυηηζκμ κέμκ
έπεζ θηάζεζ ηα…. «7.000.000$!!!» Δ ΘΒΓΏΗΠΟΒΝΔ ΘΕΖΝΔ ΜΛΗΔ ΞΟΛΙ
ΖΛΞΘΛ, υπςξ δζαηδνφζζεζ ημ πακυ πάκς απ’ ημκ θακηαπηενυ,
ηαηυβμοζημ ηφνζμ αοημηζκδηυδνμιμ, απμηεθείηαζ απυ εκεπονμδακεζζηήνζα,
ημζιδιαημπςθεία ηαζ ηνχβθεξ «βνήβμνςκ δακείςκ» – ηζ υθα αοηά ιαγί
ζημ Μαθάηζ ηςκ Ζμζιδιάηςκ ηαζ Αακείςκ. Ιζχες ιζα αθφζζηδ νζπή αένα
απυ ημκ ηθζιαηζζιυ ηαεχξ πνμζπενκχ ημ Ράναξ & Αζ Ιάβηεη: δ άαοζζμξ
ημο ηγυβμο ακμίβεζ αηνζαχξ πάκς ζημ πεγμδνυιζμ. Ζθαιπ ζε ζηοθ ανκηεηυ υπςξ ημ «Ιεαάκηα» ηαζ ημ «Ράνμθκηξ» πμο ηαιανχκμοκ βζα
«κμζηαθβία ημο ’50 ηαζ ημο ’60», είκαζ ζημηεζκά ηαζ ιε ηαηεααζιέκα ηα
νμθά. ΒΜΕΟΏΓΒΞ ΒΚΏΝΓΠΝΣΙΛΙΟΏΕ ΜΏΙΣ, βνάθεζ ιζα ηαιπέθα. Ομ
Νίκμ είκαζ ιένμξ βζα κα δακεζζηείξ θεθηά ηαζ κα ηα πεηάλεζξ ζημκ ηγυβμ ή
κα πακηνεοηείξ ηδκ αβαπδιέκδ ζμο ζημ Μανεηηθήζζ ηςκ Ζδνυθςηςκ
Γάιςκ ηαζ κα ηάκεζξ ηαλίδζ ημο ιέθζημξ ζημ ιμηέθ Ζεναοκμπμφθζ.
Οζ εα ζηεθηυηακ μ Άθθνεκη Θπαηξ; Λ ήνςάξ ιμο, ηαεχξ
ιεηνμφζε ηα βνάιιαηα ζηδ ζεθίδα κεηνμθμβζχκ ηδξ Herald Tribune, έηζζ
χζηε ελήκηα πνυκζα ιεηά μζ Ώιενζηακμί κα ιπμνμφκ κα παίγμοκ Ξηναιπθ
ηαζ ιπθαη-ηγαη ημ ίδζμ απυβεοια.

1
2

Ηκέξα Αλεμαξηεζίαο ησλ Η.Π.Α.
Σπρεξφ αξηζκνπαηρλίδη ζαλ ην Λφηην
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Ώθθά ημ Νίκμ είκαζ ημ Ομονκμοά. πςξ ηαζνζάγεζ ζηδ πανμφιεκδ
ζε οπενεεηζηυ ααειυ Θέηηα ημο ηγυβμο, αοηή ηδ πνμκζά ημ Νίκμ είκαζ Ομ
Θεβαθφηενμ Ομονκμοά πμο έβζκε πμηέ. Ονζάκηα εκκζά αβχκεξ ζηδκ ηονίςξ
δζμνβάκςζδ, ζοκ δχδεηα ζε έκα πνμαζνεηζηυ «πνμεενιακηζηυ» ημονκμοά.
Ώοηυ ιαξ ηάκεζ πεκήκηα έκα παζπκίδζα ζε μηηχ διένεξ, ιζα άζηδζδ ηφπμο
«Ξημηχκμοκ ηα Άθμβα υηακ Γενάζμοκ» 1, ηδξ ιαπδηζηυηδηαξ ή ημο
ιαγμπζζιμφ ημο Ξηναιπθ, δεκ είιαζ ζίβμονμξ πμζμ απυ ηα δομ.
Ομ Νίκμ είκαζ ημ δεφηενμ δδιμθζθέζηενμ ημονκμοά ιεηά ημ εεκζηυ
πνςηάεθδια, ηαζ ζηα ιμκά έηδ υπςξ αοηυ, εεςνείηαζ ςξ οπμηαηάζηαημ
ημο πνςηαεθήιαημξ. Μενίπμο ηνζαηυζζμζ παίηηεξ, ιέζα ζημοξ μπμίμοξ ηαζ
δομ ελπέν απυ ηδκ Οασθάκδδ πμο ζπεδυκ δεκ ιζθμφκ αββθζηά, έπμοκ
ζοβηεκηνςεεί ζ’ αοηήκ ηδκ άκμζηδ Θέηηα ημο ηγυβμο. Λζ πενζζζυηενμζ
απυ ημοξ ηαθφηενμοξ είκαζ πανυκηεξ: Γ.Β. Ογυεθ, Θπνάζακ Ζαπεθέημ, Ογμ
Έκηθζ, Ογζι Γηίανζ, Ηέζηεν Ξυκιπνακ. θμζ παίγμοκ ζημ Νίκμ.
Ομ ημονκμοά δζμνβακχκεηαζ βζα πνυκζα ιε ζφιααζδ απυ ημκ Ογυκζ
Ιεαάνεγ, έκακ θακαηζηυ ζηα ζανάκηα ηάηζ ημο, πμο ιε ημ πάεμξ ηαζ ηδκ
ςναία δθζμηαιέκδ ειθάκζζή ημο εα ήηακ μ ηέθεζμξ πανμοζζαζηήξ ζ’ έκα
εκδιενςηζηυ πνυβναιια βζα ημ Ξηναιπθ. Λ Ιεαάνεγ εκδζαθένεδηε βζα ημ
Ξηναιπθ υηακ ήηακ ζημ ημθέβζμ. Θε ημοξ θίθμοξ ημο βίκμκηακ ζηκίπα ζημ
ιεεφζζ ηζ φζηενα παίγακε. «Οα παζπκίδζα δζανημφζακ ηέζζενζξ χνεξ», θέεζ.
Λ Ιεαάνεγ ηάκεζ ημ ημονκμοά ζημ Sands Regency, έκα απυ ηα πζμ
θεδκά λεκμδμπεία ζηδκ πενζμπή ηςκ ηαγίκμ ηδξ πυθδξ. Βίκαζ έκα ηενάζηζμ
ζηαπημδμπείμ (μ Γ.Β. Ογυεθ θμνάεζ ιάζηα πεζνμονβείμο ζ’ υθα ηα
παζπκίδζα) ηαζ απ’ ηα δπεία λεπφκεηαζ ζμθη νμη ζακ ηαηαπνατκηζηυ, είημζζ
ηέζζενζξ χνεξ ηδκ διένα. Ώδεζμφπμζ ηδξ ενβαηζηήξ ηάλδξ κηοιέκμζ ιε ηζζενη ημο Νίκμ ηαζ παζηέθ κάζθμκ αεθδηζηέξ θυνιεξ πεημφκ ηένιαηα ηςκ
πέκηε ηαζ είημζζ πέκηε ζεκηξ ηαζ δμθάνζα ηδξ Ξμφγακ Θπζ. Άκημκζ 2 ζηα
δθεηηνμκζηά, ιενζηά απ’ ηα μπμία είκαζ ζπεδζαζιέκα ιε ημ Θμκυπμθζ ηδξ
Hasbro. Αεκ οπάνπμοκ ηονζθάημζ ηγμβαδυνμζ ζ’ αοηυ ημ ηαηαβχβζ. Ομ
δίηθζκμ πμο ιμζνάγμιαζ ιε ημκ Θάνθμκ ημζηίγεζ 39 δμθάνζα ηδ αναδζά.
ηακ θηάκς, μ Θάνθμκ λαπθχκεζ ζημ ηνεαάηζ, ημ βοικυ ζακ
πονμζαεζηζηυξ ηνμοκυξ ζχια ημο ηοθζβιέκμ ζηα ζεκηυκζα, ηαζ αθέπεζ ημκ
Ζθζκη Ίζηβμοκη ζημ «Γζα ιζα πμφθηα δμθθάνζα». Βίκαζ ηζαηζζιέκμξ ιεηά
1

Κηλεκαηνγξαθηθή Σαηλία ηνπ ίληλετ Πφιαθ κε ηελ Σδέηλ Φφληα θαη ζέκα ηνπο
καξαζψληνπο δηαγσληζκνχο ρνξνχ ηεο δεθαεηίαο ηνπ ‟30
2
Ακεξηθαλίδα (1820-1906) πνπ αθηέξσζε ηε δσή ηεο ζηα δηθαηψκαηα ησλ γπλαηθψλ.
Κάπνηα απφ ηα θέξκαηα ηνπ ελφο δνιαξίνπ πνπ ηελ απεηθνλίδνπλ είλαη πιένλ ζπιιεθηηθά.
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απυ ηαλίδζ ελήκηα ςνχκ ιε ηνία θεςθμνεία, απ’ ηδ ΐαθηζιυνδ ιέζς
Λοάζζκβηημκ, Ομθέκημ ηαζ Ξζηάβμ. Ξημ ηναπέγζ είκαζ ημ OSPD ιε
δζπθςιέκα θφθθα ζηζξ άηνεξ, ηνία ημονεθζαζιέκα ζδιεζςιαηάνζα,
πμθοάνζεια παηέηα ιε βθοηά ηαζ ηζζβάνα Parliament. Ομ «πνμεενιακηζηυ»
ανπίγεζ ζε πέκηε χνεξ. Λ Θάνθμκ είκαζ άθναβημξ ηαζ θέεζ υηζ πνέπεζ κα
αβάθεζ θίβα θεθηά παίγμκηαξ Ξηναιπθ, υπζ ηγυβμ. Θέθεζ κα ιε πθδνχζεζ βζα
ημ δςιάηζμ ηαζ ιμο πνςζηάεζ αηυιδ 100 δμθάνζα απυ ημ Ξζηάβμ, έκα
πνυκμ πνζκ. Βπζπθέμκ, πνέπεζ κα ελαζθαθίζεζ ηα εζζζηήνζα ηδξ επζζηνμθήξ.
Ραίνμιαζ κα δακείγς πνήιαηα ζημκ Θάνθμκ –ηα επζζηνέθεζ υηακ
ιπμνεί– υιςξ δεκ ακηέπς κα ιδκ ακανςηζέιαζ. Λ Θάνθμκ είκαζ έλοπκμξ,
ημζκςκζηυξ, άκενςπμξ ιε αοημβκςζία, πμο δεκ πζάκεζ δμοθεζά βζαηί υθεξ
ζπεδυκ μζ δμοθεζέξ, υπςξ εεςνδηζημθμβεί, ςθεθμφκ ημοξ θεοημφξ. Αεκ
ζηέπηεηαζ πζα κα δμοθέρεζ ζηδκ Άιηναη. Ώκηζεέηςξ, ζπεδζάγεζ κα ηενδίζεζ
ιζα αβςβή πμο ηαηέεεζε εκακηίμκ ηδξ εηαζνείαξ ηνμθίιςκ Ογάζεκη.
Ηίβμοξ ιήκεξ κςνίηενα, μ Θάνθμκ ιπήηε ζ’ έκα ζμοπενιάνηεη βζα
κ’ αβμνάζεζ έκα παηέημ ηζζβάνα. Λ οπάθθδθμξ ημο γήηδζε ηαοηυηδηα. Λ
Θάνθμκ, πμο είκαζ ηνζάκηα ηεζζάνςκ πνυκςκ, έκζςζε κα πνμζαάθθεηαζ.
Όρςζε ηδ θςκή ημο ηαζ γήηδζε κα δεζ ημκ δζεοεοκηή. Όρςζε ηδ θςκή ημο
λακά. Όζηενα, θέεζ μ Θάνθμκ, έκαξ θφθαηαξ –έκαξ θεοηυξ θφθαηαξ– ημκ
άνπαλε, ημκ πέηαλε ζημ πάηςια ηαζ ημο έπζαζε βενά ηα πένζα πίζς. Λ
Θάνθμκ ζοκεθήθεδ. Αεκ απαββέθεδηακ ηαηδβμνίεξ, αθθά μ Θάνθμκ
ιήκοζε ηδκ εηαζνεία βζα αζαζμπναβία, άδζηδ ζφθθδρδ ηαζ άδζηδ θοθάηζζδ.
«Θα πάνς μθυηθδνδ πενζμοζία», θέεζ μ Θάνθμκ. «Βίκαζ ηαηυαμοθδ δίςλδ
ηαζ ηάηζ άθθεξ ιαθαηίεξ. Ομ αδενθάηζ ζμο εα πθδνςεεί».
Βηηυξ απυ ημ κα ιεθεηά θέλεζξ ηαζ κα πενζιέκεζ ηδ δίηδ, μ Θάνθμκ
έπεζ ανπίζεζ κα βνάθεζ ηάηζ πμο πενζβνάθεζ ςξ θοθθάδζμ βζα ημκ
Μακαθνζηακζζιυ. Αεκ είιαζ πμηέ αέααζμξ ακ δ ηαηηζηή «ιε μπμζμδήπμηε
ακαβηαίμ ιέζμ» ημο Θάνθμκ είκαζ παπζά θυβζα ή ακ μνβακχκεζ έκακ
επακαζηαηζηυ πονήκα ζημ οπκμδςιάηζυ ημο. Λ Θάνθμκ είκαζ εη θφζεςξ
ακέιεθμξ, εοβεκζηυξ, αζηείμξ, αλζαβάπδημξ ηαζ θζθζηυξ ιε υθμοξ ζπεδυκ
ζημκ ηυζιμ ημο Ξηναιπθ, άζπεηα απυ ηδ θοθή ημοξ. Βίκαζ υιςξ επίζδξ
βκήζζα εοιςιέκμξ. ηακ ημκ νςηχ ηζ ζηέθηεηαζ κα ηάκεζ, ζοπκά απακηά
«Θα ηαηαηάρς ηδκ Ώιενζηή!».
Λ Θάνθμκ βεκκήεδηε ζηδ ΐαθηζιυνδ. Δ ιδηένα ημο, δ Ράηζ,
ενβάζεδηε βζα πνυκζα ζημ ηεκηνζηυ ηαποδνμιείμ, χζπμο ζηαιάηδζε θυβς
ακζηακυηδηαξ, έπαζπε απυ δζααήηδ ηαζ κεονμπάεεζα, ζηζξ ανπέξ ηδξ
δεηαεηίαξ ημο ’90. Λ Θάνθμκ βκςνίγεζ ημκ παηένα ημο πμο ςζηυζμ δεκ
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οπήνλε πμηέ ημιιάηζ ηδξ γςήξ ημο Θάνθμκ ή ηδξ Ράηζ. Δ Ράηζ ιέκεζ ζημ
ίδζμ ζπίηζ, ζε ιζα ενβαηζηή πμθοηαημζηία, ζηδ ζοκμζηία ηςκ ιαφνςκ ηδξ
ακαημθζηήξ ΐαθηζιυνδξ, πάκς απυ ζανάκηα πνυκζα.
Ξε δθζηία δφμ εηχκ, μ Θάνθμκ ιπμνμφζε κα απαββέθθεζ απέλς ημκ
«Βηαημζηυ αθιυ»· μζ ζοββεκείξ ημο ζηήνζγακ ιπνμζηά ημο ιζα ακμζπηή
ΐίαθμ βζα κα θαίκεηαζ ζακ κα δζααάγεζ. Ξηα πέκηε ημο ιπμνμφζε κα
δζααάγεζ ηαζ ζφκημια εκηνφθδζε ζε παβηυζιζεξ εβηοηθμπαίδεζεξ, ηζξ μπμίεξ
πμοθμφζε έκαξ εείμξ ημο πυνηα πυνηα. Θοιάηαζ κα δζααάγεζ βζα ημκ
Αεφηενμ Μαβηυζιζμ ηαζ ηδ δμθμθμκία ημο Ζέκεκηζ. «Ήλενα υηζ ήηακ
ιπμφνδεξ», θέεζ. «Ώπμηθείεηαζ (μ ζααθκη) κα ημκ ηαεάνζζε ιυκμξ ημο».
Έηζζ πνμέηορε μ ζηεπηζηζζηήξ Θάνθμκ. Θζα εεία ημφ εκέπκεοζε ιζα
αίζεδζδ θοθεηζηήξ αδζηίαξ· απαββέθθμκηαξ ηδκ «Ππυζπεζδ Μίζηδξ», ακηί
βζα «δζηαζμζφκδ βζα υθμοξ», έθεβε «δζηαζμζφκδ βζα υθμοξ ζαξ». Έκαξ εείμξ
ημφ έθεβε πςξ μζ θεοημί «δεκ ήεεθακ μζ ιαφνμζ κα δμοθεφμοκ ιαγί ημοξ
βζαηί θμαμφκηακ ιδκ ηοπυκ ιάεμοιε πυζμ άπνδζημζ είκαζ».
Λ Θάνθμκ πμηέ δεκ εκηάπεδηε, μφηε δβήεδηε ζε ηάηζ. Βίπε θίβμοξ
ζηεκμφξ θίθμοξ έλς απυ ηδκ μζημβέκεζα. Μμηέ δεκ ζοιιεηείπε ζε ζοιιμνία
βζαηί «δεκ ιπμνμφζα κα ακεπηχ ηδκ ηαηαπίεζδ ηςκ ζοκμιήθζηςκ». Μήβαζκε
ζηδ αζαθζμεήηδ, αθθά ιζζμφζε ημ ζπμθείμ – ηα ημοδμφκζα κα ημο θέκε πυηε
κα ένεεζ ηαζ πυηε κα θφβεζ, δ οπμπνέςζδ κα δζααάγεζ πνάβιαηα πμο
εεςνμφζε άπνδζηα, υπςξ ημ ιάεδια βενιακζηχκ πμο ημ πανάηδζε.
Μήβαζκε ιε ζπμθζηυ θεςθμνείμ ζε εζδζηά ζπμθεία επεζδή είπε ηαθέξ
επζδυζεζξ αθθά ιάθςκε ιε η’ άθθα παζδζά, δζέημπηε ηάλεζξ ηαζ έπαζνκε
ηαημφξ ααειμφξ. Ώνκήεδηε ιζα οπμηνμθία ζε ζδζςηζηυ ζπμθείμ ηαζ
ηεθείςζε έκα ηεπκζηυ θφηεζμ ιαεαίκμκηαξ δθεηηνζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ηαζ
ζοκηήνδζδ. Έπαζλε έκα ζπμθζηυ ιαηξ πμδμζθαίνμο, ζηδκ έκαηδ ηάλδ,
ηνέπμκηαξ 12 θμνέξ 150 ιέηνα ηαζ πεηοπαίκμκηαξ ηνία ηένιαηα, αθθά ηα
πανάηδζε επεζδή δεκ ημκ ζοιπενζέθααακ ζηδ ααζζηή μιάδα ζημ επυιεκμ
παζπκίδζ. «Ώζζεάκεδηα υηζ δεκ ιε ακαβκχνζγακ».
Λ Θάνθμκ πήβε ζημ πακεπζζηήιζμ Θυνβηακ Ξηέζη, ίδνοια ηονίςξ
βζα ιαφνμοξ ζηδ ΐαθηζιυνδ, βζα δφμ πνυκζα, αθθά ηα πανάηδζε βζαηί έκαξ
θεοηυξ ηαεδβδηήξ ημκ έημρε ζ’ έκα ηεζη αββθζηχκ. «Βίζαζ έκα ιεβάθμ ράνζ
ζε ιζα ιζηνή βοάθα. Ππάνπμοκ πμθθά ιεβάθα ιοαθά ζηδ ιεβάθδ βοάθα»,
θέεζ μ Θάνθμκ υηζ έβναρε μ ηαεδβδηήξ πάκς πάκς ζημ πανηί. «Βκκμχκηαξ
υηζ δεκ ήιμοκ ηάηζ παναπάκς απυ έκαξ έλοπκμξ κέβνμξ ζημ Θυνβηακ. Θε
πίηνακε εκηεθχξ. Βίιαζ ζ’ έκα πακεπζζηήιζμ βζα ιαφνμοξ ηαζ πνέπεζ κα
ακέπμιαζ ηέημζεξ ιαθαηίεξ».
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«Ήιμοκ ιεβάθμξ πμδμζθαζνζζηήξ, ιεβάθμξ ποβιάπμξ, ιεβάθμξ ζε
υ,ηζ έηακα», ιμο θέεζ. «Ώκ είπα ηεθεζχζεζ ιζα ζπμθή εα ήιμοκ ιεβάθμξ
βζαηνυξ, ιεβάθμξ δζηδβυνμξ, μηζδήπμηε».
«Οίκμξ θάεμξ είκαζ αοηυ;», νςηάς.
«Αεκ ημ αθέπς ζακ θάεμξ. Ραίνμιαζ πμο δεκ είιαζ αβαθιέκμξ απυ
ηαθμφπζ».
Δ μζημβέκεζα Ρζθ έπαζγε πανηζά ιε θίθμοξ πμο ιαγεφμκηακ βζα
πμθφςνμ αβςκζζηζηυ μοίζη1. Θζα αναδζά, έκαξ ηεναοκυξ πηφπδζε ιζα
δζπθακή εηηθδζία εκυζς παίγακε. Ήηακ ζδιάδζ εεσηυ: υπζ άθθμ πανηζά. Ζζ
έηζζ ημ βφνζζακ ζηα επζηναπέγζα. Ομ Ξηναιπθ έβζκε απυ ηα αβαπδιέκα
ημοξ. Λζ Ρζθ έραπκακ πάκημηε ηζξ θέλεζξ ζημ θελζηυ ηαζ ιε ημκ ηαζνυ έιαεακ
κημογίκεξ δζ-, ηνζ- ηαζ ηεηναβνάιιαηεξ θέλεζξ, ηαζ ζηναιπθ επίζδξ. Δ
ιεβαθφηενδ ελαδέθθδ ημο Θάνθμκ, δ Οζένζθ, ηεθζηά ζοιθχκδζε κ’
αθήζμοκ ημκ δεηάπνμκμ Θάνθμκ κα παίγεζ Ξηναιπθ ιαγί ηδξ. Έβζκακ υθμζ
ημοξ ηαθμί παίηηεξ ιε ζζπονή ικήιδ ηαζ δζαζζεδηζηή ακηίθδρδ ηδξ
ζηναηδβζηήξ ζημ ηαιπθυ. «Βίημζζ, είημζζ, είημζζ, ζηναιπθ», εοιάηαζ μ
Θάνθμκ κα ημκ ζοιαμοθεφεζ μ εείμξ ημο Ράνζζμκ. Μμο ζήιαζκε: πάνε
πενίπμο είημζζ ααειμφξ, ηνεζξ θμνέξ ζηδ ζεζνά, ηαεχξ πνμεημζιάγεζξ ηα
βνάιιαηά ζμο βζα ζηναιπθ.
ιςξ ζηα πνυκζα ημο θοηείμο, μ Θάνθμκ ανκζυηακ κα παίλεζ ζε
ημονκμοά. «Οζ κα ’ηακε έκαξ δεηαελάπνμκμξ ιαφνμξ ζηδκ πανέα ηςκ
ημζκςκζηά ηαεοζηενδιέκςκ δθίεζςκ πμο απανηίγμοκ ηα ορδθά επίπεδα ηδξ
ζηναηυζθαζναξ ημο Ξηναιπθ;» ιμο έβναρε ζε ζιέζθ μ Θάνθμκ, θίβμ ιεηά ηδ
βκςνζιία ιαξ. Αεκ ημ έηακε πνζκ βίκεζ είημζζ επηά, ημ 1992. Ομ
Ξααααημηφνζαημ ηδξ 4δξ Εμοθίμο, μ εείμξ Ράνζζμκ είπε ζημκ Θάνθμκ υηζ εα
πάκε ιζα αυθηα ιε η’ αιάλζ, πςνίξ κα ημο πεζ πμφ, χζπμο θεάζακε ζ’ έκα
λεκμδμπείμ ζημ ηέκηνμ. Λ Θάνθμκ γμνίζηδηε, αθθά αθμφ άνπζζε ι’ έκα 4-0,
ζοιθχκδζε κα λακαπάεζ ηδ δεφηενδ ιένα ημο ημονκμοά. Οεθείςζε ιε 10-0
ηαζ ιεηά μζ ελπέν ιαγεφηδηακ βζα κα βκςνίζμοκ ημ ιαφνμ παζδί πμο έπαζγε
ηυζμ ηαθά. Έκαξ απ’ αοημφξ ημο ιίθδζε βζα ημ εεκζηυ πνςηάεθδια ζηδκ
Ώηθάκηα, ανβυηενα ημκ ίδζμ πνυκμ, ηαζ ακέθενε ημ πνδιαηζηυ έπαεθμ.
«ηακ ακαηάθορα πςξ ιπμνείξ κα ηενδίζεζξ δέηα πζθζάνζηα, είπα υηζ εα
αζπμθδεχ ιε αοηυ ημ ηςθμπαίπκζδμ», θέεζ. Δ ανπζηή ααειμθμβία ημο
ηαηάηαλδξ ήηακ 1765.
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Ξημ ηνέκμ βζα ηδκ Ώηθάκηα, μ Θάνθμκ βκχνζζε ημκ Θαη μ μπμίμξ
ημο πήνε ζε ζημίπδια 17 δμθάνζα ηαζ ημκ Νίηζζ Ηακη πμο ημκ ακαβυνεοζε
Θμπάιεη Άθζ ημο Ξηναιπθ βζαηί δεκ έηθεζκε ημ ζηυια ημο. Λ Θάνθμκ έθενε
ζημν 12-15 ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ ελπέν, ηαοπήεδηε πςξ ιπμνεί κα ηενδίζεζ
ημ εεκζηυ ιεηά απυ πέκηε πνμζπάεεζεξ ηαζ έδςζε ζοκέκηεολδ ζημκ Ογμ
Έκηθζ βζα ηα Ιέα ημο Ξηναιπθ. «Ήλενα πςξ είπα ηζξ ζηακυηδηεξ, υπζ υιςξ
ηα πάπζα», ιμο έβναρε, εκκμχκηαξ υηζ είπε ηαθέκημ αθθά υπζ βκχζδ θέλεςκ.
Λ Θάνθμκ ζφκημια ακαηάθορε πςξ ημ κα ηενδίγεζξ ζημ Ξηναιπθ
ήηακ ιζα ήπζα αθθά ζδιακηζηή ιμνθή ζζπφμξ. Θπμνμφζε κα ηενδίγεζ ημοξ
Βονςπαίμοξ –ημοξ ακενχπμοξ πμο ήηακ οπεφεοκμζ βζα ημ εηπαζδεοηζηυ
ζφζηδια, ηδκ ηοαένκδζδ ηαζ βζα ηεηναηυζζα πνυκζα θοθεηζηχκ δζαηνίζεςκ
ζηδκ αιενζηακζηή ήπεζνμ– ζ’ έκα παζπκίδζ ημο ιοαθμφ. Γζαηνμφξ,
δζηδβυνμοξ, ιδπακζημφξ, ηαηυπμοξ δζδαηημνζηχκ – μπμζμκδήπμηε.
Μαίγμκηαξ Ξηναιπθ, μ Θάνθμκ ημ έπαζνκε πνμζςπζηά. Ζζ ήηακ αηυιδ πζμ
βθοηυ υηακ κζημφζε ηάπμζμκ οπενυπηδ.
«Ώκαιθίαμθα, δεκ πνμζεέηεζ ηφνμξ ζηδκ φπανλή ιμο», ιμο έβναρε.
«Ώθθά ηάκεζ εοημθυηενμ κ’ ακέπμιαζ ηάπμζεξ ιαθαηίεξ».
Οα ζπζνάθ ζδιεζςιαηάνζα, δίπςξ ηα μπμία μ Θάνθμκ δεκ ηαλζδεφεζ
πμοεεκά, ανίεμοκ απυ ζδιάδζα ημο εηθεηηζημφ ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ
ιεθεηάεζ Ξηναιπθ ηαζ απυ ηζξ ζπμναδζηά ειπνδζηζηέξ ζηέρεζξ ημο βζα ηζξ
θοθέξ, ηδ ενδζηεία, ηδ γςή. Ξε ιζα ζεθίδα, μ Θάνθμκ έπεζ βνάρεζ υθεξ ηζξ
ελαβνάιιαηεξ ηαζ επηαβνάιιαηεξ θέλεζξ πμο δεκ λένεζ απέλς. Ξε ιζα άθθδ,
ηάκεζ ζημκ εαοηυ ημο έκα ηεζη επηαβνάιιαηςκ θέλεςκ πμο έπμοκ δφζημθμ
ακάβναιια. Ππμβναιιίγεζ ημ πνχημ βνάιια ημο ακαβνάιιαημξ. Ηυβμο
πάνδ, ζημ LIGULAS, ημ ακάβναιια είκαζ LUGSAIL· PALSHIP, SHIPLAP·
ALMONDS, DOLMANS. Ξ’ έκα άθθμ ζδιεζςιαηάνζμ, μ Θάνθμκ έπεζ
ηαηαβνάρεζ ιε ημκ ηαζνυ, ηαζ πεζνυβναθα, υθεξ ηζξ εκκζαβνάιιαηεξ θέλεζξ
πμο δεκ λένεζ. Ώηυιδ ηαζ μζ ημνοθαίμζ παίηηεξ παίγμοκ εκκζαβνάιιαηεξ
θέλεζξ ζπακίςξ· ζημ ηάης ηάης, βζα κα ημ ηάκεζξ, εα πνέπεζ κα παίλεζξ είηε
επεηηείκμκηαξ ιζα δζβνάιιαηδ (ή ιεβαθφηενδ) θέλδ πμο οπάνπεζ ήδδ ζημ
ηαιπθυ, είηε πνδζζιμπμζχκηαξ αζφκδεηα βνάιιαηα. «Βίκαζ απθχξ θέλεζξ
πμο εέθς κα ιάες», θέεζ. «Ώκ οπάνλεζ πζεακυηδηα κα αβμοκ ζ’ έκα
παζπκίδζ, κα λένς κα ηζξ ακαγδηήζς».
Ζαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηαλζδζμφ ημο ηςκ ελήκηα ςνχκ, βζα
έιπκεοζδ, μ Θάνθμκ ακαζηεφαζε έκα παζπκίδζ πμο έπαζλε εκακηίμκ ημο
Θπνάζακ Ζαπεθέημ ζημ εεκζηυ πνςηάεθδια ημο Ιηάθαξ, ημ 1996. Λ
Θάνθμκ ημ απμηαθεί «παζπκίδζ ηςκ εκκζά πζθζάδςκ δμθανίςκ» – δ δζαθμνά
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πάκς ηάης ημο ανααείμο ηςκ 10.000 δμθανίςκ βζα ηδ δεφηενδ εέζδ, ηδκ
μπμία εα έπζακε μ Θάνθμκ ακ ηένδζγε, ηαζ ηςκ 900 δμθανίςκ βζα ηδκ
πέιπηδ εέζδ, ζηδκ μπμία εα ηαηέθδβε ακ έπακε. Λ Θάνθμκ είπε
ζοβηναηήζεζ ζηδ ικήιδ ημο ηάεε ηίκδζδ ηαζ ιε ηδ ζεζνά. Ζένδζζε ημκ Ζαπ
–ιυκμ μ Θάνθμκ ημκ θςκάγεζ Ζαπ– ηαζ ζυηανε ημκ ηυζιμ ημο Ξηναιπθ,
ηενιαηίγμκηαξ ιε 19-8 ηαζ δεφηενμξ πίζς απυ ημκ Άκηαι Ηυβηακ, ημκ
απυθμζημ ηδξ ιαεδιαηζηήξ ζπμθήξ ημο Ράναανκη πμο έθοβε απυ ημοξ
αβχκεξ ιε ηεθζηυ ζημν 24-3. Ήηακ ηαζ παναιέκεζ, ημ γεκίε ηδξ ηανζέναξ
ημο Θάνθμκ ζημ Ξηναιπθ.
Δ κίηδ μδήβδζε ζηδκ πανμοζίαζή ημο απυ ηδκ Baltimore Sun, δ
μπμία ημο απέθενε ιζα δμοθεζά ζακ δμηζιαζηήξ πνμβναιιάηςκ παζπκζδζχκ
βζα ιζα εηαζνεία ηδξ ΐαθηζιυνδξ ηδξ μπμίαξ μ ηφνζμξ πεθάηδξ ήηακ δ
Hasbro. Λ Θάνθμκ δμηίιαγε εηδυζεζξ βζα οπμθμβζζηέξ ημο Θμκυπμθζ, ηδξ
Ιαοιαπίαξ, ημο Θαζηενιάζκη, ημο Νζζη ηαζ ημο Ξηναιπθ. Ξημκ εθεφεενμ
πνυκμ ημο έπαζλε δέηα πζθζάδεξ παζπκίδζα εκακηίμκ ημο ζζ-κηζ νμι ημο
Ξηναιπθ, απμδεζηκφμκηαξ, θέεζ, υηζ αοηυ ηθέαεζ (ηνααχκηαξ ηαθφηενα
βνάιιαηα βζα ημκ εαοηυ ημο απυ ημκ ακηίπαθμ). Ξημκ Θάνθμκ άνεζε πμθφ
δ δμοθεζά ηζ ήηακ ηαθυξ ζ’ αοηήκ. ιςξ ηα πανάηδζε θίβμοξ ιήκεξ αθ’
υημο ημκ βκχνζζα, επζηαθμφιεκμξ έκα ναηζζζηζηυ επεζζυδζμ. Αμφθερε βζα
θίβμ ςξ θφθαηαξ ζημ Θυνβηακ Ξηέζη, υιςξ ηα πανάηδζε επίζδξ. Οχνα δ
δμοθεζά ημο είκαζ ημ Ξηναιπθ ηαζ δ αθθαβή ηδξ ημζκςκίαξ, θέεζ μ Θάνθμκ.
Ξημ Νίκμ, μ Θάνθμκ μνηίγεηαζ κα ιδκ αθήζεζ μφηε ίπκμξ απυ ηδκ
πνυζθαηδ ηαηή ημο ηφπδ κα επδνεάζεζ ημ παζπκίδζ ημο. Γζα κα αμδεδεεί
ζηδκ πναβιαημπμίδζδ αοημφ ημο ζηυπμο, ηαηά ημ ηαλίδζ ημο ζφκεεζε ηζξ
«Ώνπέξ Αέζιεοζδξ». Γζα ημ «πνμεενιακηζηυ» ημονκμοά, μ Θάνθμκ έπεζ
ηέζζενζξ ανπέξ.
1. ΖΒΝΑΕΞΒ ΟΛ ΜΏΕΡΙΕΑΕ.
2. ΘΒΕΙΒ ΞΠΓΖΒΙΟΝΣΘΒΙΛΞ.
3. ΓΙΣΝΕΓΒ ΟΛ ΡΒΕΗΛΞ ΟΛΠ ΓΖΝΒΘΛΠ. «Ώοηυ είκαζ δ βκχζδ 1»,
θέεζ μ Θάνθμκ, ελδβχκηαξ ζε ιέκα, ημκ θεοηυ εαοιαζηή ημο πζπ-πμπ, υηζ δ
θνάζδ πνμένπεηαζ απυ έκα ηναβμφδζ ημο νάπεν Ναηίι.
4.ΜΏΓΛ ΓΕΏ ΟΛ ΏΕΘΏ.2 «Ξ’ έκα ζφκημιμ ημονκμοά, δνέιδζε
δζάμθε», θέεζ μ Θάνθμκ.
Λνγνπαίγλην. O 3νο θαλφλαο είλαη “KNOW THE LEDGE”, ελψ “KNOWLEDGE” είλαη
ε γλψζε.
2
Αλαθνξά ζηελ έθθξαζε “IN COLD BLOOD” (=κε θξχν αίκα), πνπ ζεκαίλεη ςχρξαηκα.
1
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Λ Θάνθμκ έπεζ δζαθμνεηζηέξ ανπέξ βζα ημ ιεβάθμ ημονκμοά. Ηέεζ
πςξ ζ’ έκα ιζηνυ ημονκμοά, απθχξ πνμζπαεείξ κα ηενδίζεζξ ηα θζβμζηά
παζπκίδζα ηαζ δεκ νζρμηζκδοκεφεζξ. Ξε ιζα δζμνβάκςζδ ιε δζάνηεζα, πνέπεζ
κα ζημνάνεζξ ιεβάθδ δζαθμνά πυκηςκ βζαηί ζοπκά αοηυ ηαεμνίγεζ ημκ
κζηδηή.
1.ΜΏΕΚΒ ΟΛ ΜΏΕΡΙΕΑΕ ΞΛΠ. «Ώκ είζαζ ποβιάπμξ, δεκ ιάπεζαζ ιε
ηδκ ηαηηζηή ημο ακηζπάθμο ζμο, υπςξ έηακε μ Ξμφβηαν Νέζ εκακηίμκ ημο
Ιημονάκ1», ελδβεί μ Θάνθμκ. «Ομ παζπκίδζ ιμο είκαζ ακμζπηυ. Ξ’ έκα ιεβάθμ
ημονκμοά, παίλε ημ παζπκίδζ ζμο». Γζα πανάδεζβια, μ Θάνθμκ επζιέκεζ υηζ
ζ’ έκα ιεβάθμ ημονκμοά, ακ είπε ζηα πένζα ημο ημ FACTION ζημκ πνχημ
βφνμ, δεκ εα έηακε ηδ ζοιααηζηή ηίκδζδ κα αάθεζ ημ F ζηδ δζπθή αλία
θέλδξ, αθθά εα ημ ιεηαηζκμφζε δφμ ηεηνάβςκα δελζά, εοζζάγμκηαξ 8
ααειμφξ βζα ηδ ιαηνζκή πζεακυηδηα κα παίλεζ LIQUEFACTION ζε ηνζπθή
αλία θέλδξ, ανβυηενα.
Ξπεδυκ ηάεε ημνοθαίμξ παίηηδξ εα έηνζκε αοηή ηδ ζηναηδβζηή ςξ
αθαηχδδ. «Ια βζαηί κμιίγμοκ υηζ είζαζ ηνεθυξ», θές.
«Αεκ έπμοκ ζδέα», απακηάεζ μ Θάνθμκ. «Αεκ έπμοκ ζδέα ηζ πνυηεζηαζ
κα ημοξ ζοιαεί. Ππμθμβίγς πενζζζυηενα απυ ζπεδυκ μπμζμκδήπμηε ιπμνεί
κα παίλεζ».
2.ΘΒΕΙΒ ΞΠΓΖΒΙΟΝΣΘΒΙΛΞ
3.ΜΒΝΜΏΟΏ ΞΒ ΟΒΙΟΣΘΒΙΛ ΞΡΛΕΙΕ (ΙΣΝΕΞ ΏΗΗΏ ΛΡΕ
ΏΝΓΏ). «Ζνάηα ημ ηαιπθυ εκηεθχξ ακμζηηυ», ελδβεί μ Θάνθμκ. «Φθένηανε
ιε ημκ ηίκδοκμ. Μέναζε ηα Ο ζηδ βναιιή επί εκκζά. Μέναζε ηα Β ζημ επί
εκκζά». «Γζαηί κα πάνεζξ ημ νίζημ;» νςηάς. «Βίιαζ δοκαηυηενμξ παίηηδξ»,
θέεζ. «Κένς ημ θελζηυ ηχνα. ΐνίζημιαζ πζεακυκ ζημ 90% ημο θελζημφ».
4. ΡΏΗΏΝΏ, ΘΔΙ ΏΙΔΞΠΡΒΕΞ, ΘΔΙ ΜΏΙΕΖΛΐΏΗΗΒΞΏΕ. Λ
Θάνθμκ ικδιμκεφεζ έκα απυζπαζια απυ έκα ηναβμφδζ ημο «Λοέζη Ξάζκη
Ξηυνο»2 «Μνέπεζ κα ημ οπεκεοιίγς ζημκ εαοηυ ιμο ζοκέπεζα», θέεζ.
Μνάβιαηζ, δ απχθεζα ηδξ ροπναζιίαξ είκαζ δ ιεβαθφηενδ αδοκαιία
ημο Θάνθμκ. Βίκαζ υιςξ αηυιδ, δ πνμζςπζηυηδηα πμο μ Θάνθμκ επζθέβεζ
κα ηαθθζενβήζεζ: ημ έλοπκμ αθθά απνυαθεπημ παζδί ημο βηέημ, ηυζμ
πνμζηζζιέκμξ χζηε κα πνδζζιμπμζήζεζ ημ ζπάκζμ ELUTRIATE ζ’ έκα
παζπκίδζ ηαζ ηυζμ «βαιχ ημ έκα ηαζ ημ άθθμ» ζηδ ζογήηδζδ.

1
2

Θξπιηθφο αγψλαο ππγκαρίαο ηνπ 1980.
Μηνχδηθαι ηνπ 1961.
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Αεκ είκαζ ιυκμ ημ πνχια ημο δένιαηυξ ημο, είκαζ ημ πχξ επζθέβεζ
κα ημ θμνάεζ. Ππάνπμοκ άθεμκμζ Ώθνμαιενζηακμί ελπέν ημο Ξηναιπθ,
ακάιεζά ημοξ ηαζ ηάπμζα ιε ορδθυηενδ ααειμθμβία απ’ ημκ Θάνθμκ, δ
Ηίγα κημι απυ ηδ Θζκκεάπμθδ, δ μπμία είκαζ επίζδξ δ πνχηδ ακάιεζα
ζηζξ βοκαίηεξ. ιςξ ηακέκαξ απ’ αοημφξ δεκ ηάκεζ μφηε κφλδ βζα ηα
θοθεηζηά, εκχ μ Θάνθμκ ημνδχκεηαζ βζα ημ ιαφνμ ημο πνχια, απυ ηδκ
λφθζκδ βνμεζά «Θαφνδ Αφκαιδ1» ηαζ ημ ζε αθνζηάκζημ ιμηίαμ πενζδέναζμ
πμο θμνάεζ –«Ομ πνάζζκμ είκαζ βζα ηδ βδ. Ομ ηυηηζκμ βζα ημ αίια ηςκ
ακενχπςκ»– έςξ αοηυ πμο μ Θαη Γηνέζπαι απμηαθεί «Πρδθή Βαεκζηή 2»
μιζθία ημο Θάνθμκ. Λ Θάνθμκ βκςνίγεζ ηθαζζηά αββθζηά. Βπζθέβεζ κα
ιζθάεζ ιε ημκ ηνυπμ πμο ημ ηάκεζ. Ξηα παζπκίδζα, μ Θάνθμκ βονκάεζ ηδκ
ηανέηθα ακάπμδα ηαζ ηδκ ηαααθζηεφεζ ιε ακμζπηά πυδζα, βθείθμκηαξ ιζα
δομ μδμκημβθοθίδεξ. Βιθακίγεηαζ ανβά αθήκμκηαξ ημκ ακηίπαθυ ημο κ’
ανπίζεζ ημ πνμκυιεηνυ ημο. Φθοανεί ιε ημκ εαοηυ ημο, ζοπκά υηακ
απμβμδηεφεηαζ απυ άζπδια βνάιιαηα. Φςκάγεζ «Άζ ζημ δζάμθμ» βζα κα
δζοπάζμοκ μζ οπυθμζπμζ παίηηεξ ζηδκ αίεμοζα.
ΐέααζα, ηακείξ δεκ παίνκεζ ημκ Θάνθμκ εκηεθχξ ζμαανά. Αεκ είκαζ
πμηέ απεζθδηζηυξ. Γεθάεζ ιε ημκ εαοηυ ημο υηακ ημκ πεζνάγμοκ. Έπεζ
ηαθθζενβήζεζ γεζηέξ θζθίεξ ιε πμθθμφξ παίηηεξ· ιε ηαθςζμνίγεζ ιε ιζα
έκεενιδ πεζνμκμιία ηζ έκα πηφπδια ιε ημ ζηήεμξ, εκχ δ βθοηζά Νυμογ
Ζνασζμοίνε, ιζα ιεζήθζηαξ ελπέν απυ ημ Ημκβη Άζθακη, δέπεηαζ αβηαθζέξ
ηζ έκα θζθί ζημ ιάβμοθμ. Ομ εημζιυθμβμ πζμφιμν ημο Θάνθμκ, δ εοβέκεζα
ηαζ δ αλζαβάπδηδ βμδηεία ημο δεκ ζηαιαημφκ ηα λεζπάζιαηά ημο. Ώκ ημ
έηακακ, μ Θάνθμκ δεκ εα ήηακ μ Θάνθμκ. Ώηυιδ ηζ μ ίδζμξ δεκ αθέπεζ
πάκηα ημκ εαοηυ ημο εκηεθχξ έλς απυ ηα ζοκδεζζιέκα. ηακ ημο γδηήεδηε
κα δζαθέλεζ επηά βνάιιαηα ημο Ξηναιπθ πμο ημκ πενζβνάθμοκ ηαθφηενα,
απμηνίεδηε, «M-A-R-L-O-N, ζοκ έκα ιπαθακηέν. Λ MARLON είκαζ
NORMAL. Ζαζ ημ ιπαθακηέν έπεζ απενζυνζζηεξ πνμμπηζηέξ».
Ώκ ηάπμηε ημκ θμαδεμφκ ηαζ ημκ ζεααζημφκ, υπςξ ημκ Ζαπεθέημ
ηαζ ημκ Έκηθζ, μ Θάνθμκ πνέπεζ κα αλζμπμζήζεζ αοηήκ ηδκ πνμμπηζηή ηαζ
κα παίλεζ ρφπναζια. Ώθθζχξ, εα είκαζ βζα πάκηα δεφηενμ εέαια – μ
εμνοαχδδξ, αζεαήξ, οπεναμθζηυξ Θαφνμξ Μαίηηδξ, ηαθυξ αθθά υπζ
ζπμοδαίμξ. πζ υηζ μ Θάνθμκ κμζάγεηαζ βζα ημ πχξ ημκ αθέπμοκ. Άθθςζηε
βκςνίγεζ υηζ είκαζ ελοπκυηενμξ απυ ημοξ πενζζζυηενμοξ.
1
2

χκβνιν ηνπ αγψλα ησλ καχξσλ θαηά ησλ θπιεηηθψλ δηαθξίζεσλ.
Απφ ην καχξν ρξψκα ηνπ έβελνπ.
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«Μμηέ ζηδ γςή ιμο δεκ έπς κζχζεζ ιεζμκεηηζηά», ιμο θέεζ. «Μμηέ
δεκ ημίηαλα έκακ θεοηυ ηαζ κα ζηεθηχ υηζ αοηυξ μ βαιζυθδξ είκαζ
ηαθφηενμξ απυ ιέκα. Ζάης απυ μπμζαδήπμηε πενίζηαζδ. ηακ δ αθαηεία
ακηζιεηςπίγεζ ηδκ εοθοΎα δεκ οπμπςνεί. ηακ δ εοθοΎα ζοκακηάεζ ηδ
αθαηεία δεκ έπεζ άθθδ επζθμβή απυ ημ κα οπμπςνήζεζ. Βπεζδή ημ πνχημ
πνάβια πμο θεξ είκαζ “Σπ, έκαξ δθίεζμξ”».
Θπαίκς ζημ Νίκμ ιε ηδ πνμζςπζηή ααειμθμβία ιμο ζημ 1461 κα
είκαζ πενίπμο 650ή ζηδ ΐυνεζα Ώιενζηή, πμθφ ιαηνζά απυ ηδ 2000ή υπμο
άνπζζα ηδκ πενζπέηεζά ιμο ζημ ζφιπακ ημο Ξηναιπθ. Θέζα υιςξ ζ’ αοηέξ
ηζξ ηνεζξ αδμιάδεξ απυ ηδ κίηδ ιμο ζημ ημονκμοά ημο Ημκβη Άζθακη, έπς
πάζεζ ηδκ ηεηηδιέκδ ιμο ηαπφηδηα. Έπς ελακηθδεεί απυ ηδ ιεηαηυιζζδ ζε
κέμ δζαιένζζια, δεκ έπς ιεθεηήζεζ ανηεηά ηζ είιαζ μ ζοκήεδξ κεονζηυξ
εαοηυξ ιμο. Βκχ έπς πεηφπεζ αλζμπνεπή ααειμθμβία, ααεζά ιέζα ιμο
κζχες ζακ απαηεχκαξ.
Ξηδ βειάηδ ηαπκυ αίεμοζα οπμδμπήξ, ηαζ ζε αηηίκα πμο
αημφβμκηαζ μζ ιεηαθθζημί ήπμζ απυ ηζξ πακηαπμφ πανμφζεξ ζεζνέξ
δθεηηνμκζηχκ παζπκζδζχκ, είιαζ ζηδ θίζηα ηςκ παζηηχκ ιε ηδκ παθζά ιμο
ααειμθμβία, πνάβια πμο ι’ εκμπθεί. Θέθς κα είιαζ βκςζηυξ ςξ παίηηδξ
ημο 1461, ςξ ζηαεενά ιέηνζμξ. Βκχ ιζα θάεμξ ααειμθμβία ιπμνεί κα
θεζημονβήζεζ οπέν ιμο απμημζιίγμκηαξ ημοξ ακηζπάθμοξ ιμο, κμζάγμιαζ
πενζζζυηενμ βζα ημ πχξ ιε αθέπμοκ. Σζηυζμ ηενδίγς ηα ηνία απυ ηα
ηέζζενα παζπκίδζα ιμο ζημ «πνμεενιακηζηυ» ηδκ πνχηδ ιένα, δ μπμία
ηεθεζχκεζ ζηζξ 11.00 ι.ι., ή ζηζξ 2.00 π.ι. χνα Θπνμφηθζκ. Δ πθάηδ ιμο ιε
πεεαίκεζ, μ Θάνθμκ νμπαθίγεζ, ημζιάιαζ άζπδια ηαζ ηδκ άθθδ ιένα πάκς
επηά απυ ημοξ μηηχ αβχκεξ.
Ομοθάπζζημκ δεκ είκαζ ημ ηονίςξ ημονκμοά. Έπς ιπνμζηά ιμο
αηυιδ ηνζάκηα εκκζά αβχκεξ. ιςξ υηακ παίγεζξ ζ’ έκα ιεβάθμ ημονκμοά
ηαζ ηα πνάβιαηα δεκ πάκε ηαθά είκαζ ζακ κα πενκάξ έκα-έκα ηα ζηάδζα
ηδξ ηαηάεθζρδξ. Δ δοζμίςκδ επίδμζή ιμο 4-8 ζημ «πνμεενιακηζηυ» ιε
ζηέθκεζ ιαηνζά απυ ηδκ εθπίδα ηαζ ηδκ αοημπεπμίεδζδ, ηαηεοεείακ ζηδκ
παναίηδζδ. Ξίβμονα έηακα θίβεξ ςναίεξ ηζκήζεζξ –αάγμκηαξ ημ
KANGARoO ζ’ έκα Ζ, ηάκμκηαξ ημ ETIC ENERGETIC– αθθά ηα πζμ πμθθά
θαίκμκηαζ ηοπαία, εηηυξ εθέβπμο. Ομ κα ιζθάξ ζημκ Ογμ Έκηθζ ηαζ ημ κα
είζαζ μ Ογμ Έκηθζ, δεκ είκαζ ημ ίδζμ.
Άνβδζα κα λεθφβς απυ ηδκ ηαηδβμνία ηςκ ανπανίςκ βζα κα
βθζηχζς απυ ηζξ βαθαγμιάθθεξ, αθθά ακαηάθορα υηζ οπάνπμοκ ηαζ ζηδ
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ιεζαία ηαηδβμνία επίζδξ, ηαζ ιάθζζηα ιε θμοζηςιέκδ ααειμθμβία. Ομ
ηυθπμ βζα κα ηζξ απμθφβς είκαζ κα ηάκς βνήβμνδ εηηίκδζδ, επεζδή μζ
παίηηεξ ιε ηζξ ηαθφηενεξ επζδυζεζξ παίγμοκ ακαιεηαλφ ημοξ ηαζ μζ
ιζηνμηαιςιέκεξ βαθαγμιάθθεξ πμηέ δεκ έπμοκ ηζξ ηαθφηενεξ επζδυζεζξ.
Ξημ ηονίςξ ημονκμοά ημ ηάκς, ηνέπμκηαξ ιε 6-4 ζηδκ ανπή.
Θζα ιοζηδνζχδδξ ζεζνά ηζκήζεςκ ζημκ αβχκα 3, είκαζ
αλζμικδιυκεοηδ. Ξηδκ πνχηδ ιμο ηίκδζδ παίγς ιζα επηαβνάιιαηδ, ημ
PArOTID. Ξηδκ δεφηενδ παίγς ιζα μηηαβνάιιαηδ, ημ DREARIER. Ξηδκ
ηνίηδ πνμζεέης ημ ING ζηδ θέλδ πμο ιυθζξ είπε αάθεζ μ ακηίπαθμξ,
θηζάπκμκηαξ ιζα εκκζαβνάιιαηδ, ημ REVOLTING. Ζαζ ζηδκ ηέηανηδ ηίκδζή
ιμο θηζάπκς ιζα δεηαβνάιιαηδ θέλδ, ημπμεεηχκηαξ ημ UN ιπνμζηά απυ
ημ πνμδβμφιεκμ ζηναιπθ ημο ακηζπάθμο ιμο, ημ REALISED. Βπηά, μηηχ,
εκκζά, δέηα. H αημθμοεία πενζέπεζ υθεξ ηζξ πανέξ ημο παζπκζδζμφ:
δδιζμονβζηυηδηα, ζοιιεηνία, βθςζζζηή εοηαιρία, ιαεδιαηζηά ηαζ ηφπδ.
Ζενδίγς ημκ αβχκα, 490-403.
Λζ ζοκέπεζεξ ηδξ ιεθέηδξ βίκμκηαζ βνήβμνα θακενέξ:
ηεηναβνάιιαηεξ θέλεζξ υπςξ CUIF, WEIR, YECH & VROW, υθεξ θεφβμοκ
εκζηζηηςδχξ απυ ηα δάπηοθά ιμο ζηα πνχηα παζπκίδζα, υπςξ ηα
OUTBARKS (έπς δζααάζεζ ηζξ θέλεζξ απυ OUT-…) ηαζ OVERFAR (…ηαζ
αοηέξ απυ OVER-). Ζζ υηακ μζ ακηίπαθμί ιμο, ιε ορδθυηενδ ααειμθμβία
ηαηάηαλδξ, ηενδίγμοκ ιε ηζκήζεζξ υπςξ OUTHOMER ηαζ SUBRENT,
εκηάλεζ, ηζ ιπμνχ κα ηάκς; ιςξ ιεηά ηδκ ανπή ιε 6-4, ηα πνάβιαηα
βονίγμοκ ακάπμδα ι’ έκα ζενί 2-5. Δ ηάιρδ ιμο δεκ έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδ
«βκχζδ ημο πείθμοξ ημο βηνειμφ» αθθά ιε ηδκ απχθεζα ηδξ ροπναζιίαξ, ημ
παίλζιμ θάεμξ θέλεςκ (υπςξ ημ ZINCE*, υηακ ημ ZINC εα έθηακε) ηαζ ηδκ
απμηοπία κα ζηεθηχ ζςζηά ζημ ηέθμξ αβχκςκ υπμο ήιμοκ ιπνμζηά ζηδ
ααειμθμβία, ηοθθςιέκμξ απυ έκα πέπθμ ακδζοπίαξ ηαζ ζφβποζδξ.
Αεκ είιαζ μ ιυκμξ πμο ιμπεεί. Ξηδ ιέζδ ημο αβχκα 19, ζηδκ
ηαηδβμνία ηςκ ελπέν, μ Ζνζξ Ζνζ ζαθηάνεζ απυ ημ ηναπέγζ ημο ηαζ θεφβεζ
ζακ εφεθθα έλς απυ ηδκ αίεμοζα θςκάγμκηαξ «Ξημ δζάμθμ!» ηαζ ανμκηάεζ
ηδκ πυνηα. Ομ ακαηάηεια ηςκ βναιιάηςκ ζηαιαηά ηαζ βζα ιζα ζηζβιή δ
αίεμοζα ζςπαίκεζ.
Λ Ζνζξ Ζνζ δεκ είκαζ ηονίςξ βκςζηυξ ζημκ ηυζιμ ημο Ξηναιπθ βζα
ημ ζηαεενυ, ορδθμφ επζπέδμο παίλζιυ ημο, ηδ θασηή έκνζκδ ηελακή πνμθμνά
ημο ή ηδκ πεηοπδιέκδ ημο επζπείνδζδ ιε ηα ηθανη. Λφηε βζα ηδκ αιθίεζή
ημο πμο είκαζ βζα βήπεδμ βημθθ, ηζξ νεπμοιπθζηάκζηεξ πεπμζεήζεζξ ημο, ηα
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αηέθεζςηα ηζζβάνα, ηδκ ακελάκηθδηδ βεκκαζμδςνία ημο, ημ επζδέλζμ
βναηγμφκζζια ηδξ ηζεάναξ ή ημ δζαμθυζηαθια υηακ ηα βνάιιαηα δεκ ημο
πδβαίκμοκ. πζ, μ Ζνζ είκαζ ενφθμξ βζ’ αοηυ πμο ζοκέαδ ζημ «Ξυμο ηςκ
Ξμφπενζηαν ημο Ξηναιπθ», ζημ Θπάθζξ ημο Ηαξ ΐέβηαξ, ημ 1995.
Βίκαζ επηάιζζζ ημ πνςί ηαζ μ Ζνζ έπεζ λεκοπηήζεζ πίκμκηαξ ιπίνα
ηαζ παίγμκηαξ ιπθαη-ηγαη. Ξηα ηεθεοηαία ζανάκηα θεπηά, έπεζ βονίζεζ απ’
ημκ Άδδ, απυ παζμφνα 15.000 δμθάνζα ηζ έπεζ νεθάνεζ. Θεηά, ημ πανηί
ανπίγεζ πναβιαηζηά ηαζ θηζάπκεζ ηαζ μ Ζνζ ζοκεπίγεζ κα πμκηάνεζ, 5.000
δμθάνζα ηδ θμνά, ηνεζξ θμνέξ ημ βφνμ. Όζηενα μηηχ ή εκκζά θμνέξ ημ
βφνμ. Αεκ βίκεηαζ κα πάζεζ. Ώπυ ηζξ μηηχ χξ ηζξ εκκζά, μ Ζνζ ηενδίγεζ
177.500 δμθάνζα ηαζ ακεαάγεζ ηα ηένδδ ημο ζπεδυκ ζηα 200.000 δμθάνζα
απυ ηδκ ανπή ημο ημονκμοά Ξηναιπθ. Λ Θάζη Θπάνμκ παναημθμοεεί ημκ
ιεεοζιέκμ θίθμ ημο, πνμηνέπμκηάξ ημκ κα ζηαιαηήζεζ – υπζ βζαηί είκαζ
πζςιέκμξ, υπζ βζαηί ηενδίγεζ δζαηυζζα πζθζάνζηα, αθθά επεζδή ημ ημονκμοά
ημο Ξηναιπθ υπμο κα’ καζ ανπίγεζ.
«Κεηζκμφκ ημ πνμκυιεηνυ ζμο», θέεζ μ Θπάνμκ. «να κα
θεφβμοιε».
Λ Ζνζ δεκ ηενδίγεζ ζημ ημονκμοά ηςκ ζμφπενζηαν. Ώθθά αθμφ
εζζπνάηηεζ ηδκ επζηαβή ημο απυ ημ ηαιείμ, πδβαίκεζ κα παίλεζ Ξηναιπθ.
Ζενδίγεζ δομ-ηνία παζπκίδζα, ηνέπεζ ζημ ηναπέγζ ημο ιπθαη-ηγαη ζημ
δζάθεζιια βζα θαβδηυ ηαζ ηενδίγεζ άθθα 62.000 δμθάνζα. Μαίγεζ αηυιδ
ηέζζενζξ αβχκεξ Ξηναιπθ ημ απυβεοια, πδβαίκεζ ζημ δςιάηζυ ημο, ηνχεζ
έκα ημηηέζθ ιε βανίδεξ ηζ έκα πάιπμονβηεν ιε ηονί, ηα λεπθέκεζ ιε ιζα
Μέπζζ ηαζ ημζιάηαζ. Θέπνζ ημ ηέθμξ ηδξ αδμιάδαξ, μ Ζνζ έπεζ ηενδίζεζ
250.000 δμθάνζα – πεκηαπθάζζα απ’ αοηά πμο ηενδίγεζ μ Ιηέζαζκη Γηίιπζμκ
ζημ πζμ πνμζμδμθυνμ ημονκμοά ζηα πνμκζηά ημο Ξηναιπθ.
ιςξ υηακ έκαξ νεπυνηεν ημο Sports Illustrated πμο βνάθεζ βζα ημ
Ξηναιπθ, ημκ νςηάεζ ηζ εα πνμηζιμφζε κα ηενδίζεζ, ηα θεθηά απυ ημκ ηγυβμ
ή ημ ημονκμοά, μ Ζνζ δεκ δζζηάγεζ, «Ομ ημονκμοά», θέεζ, «Αυλα. Αυλα. Αυλα.
Θέθς αοηή ηδ δυλα».
Ζαηά ημ δείπκμ ζημ Νίκμ, ζημ εζηζαηυνζμ ημο λεκμδμπείμο υπμο ημ
δςιάηζμ ημφ πνμζθένεηαζ δςνεάκ –πμθφ πζμ ηαθαίζεδημ απυ ημ Sands
Regency ζηδκ άθθδ πθεονά ηδξ πυθδξ, ηαζ ιε ηαθφηενμ θαβδηυ επίζδξ,
θυβς ημο ζοκεδνίμο ηςκ Ξμοίκβηενξ1 πμο θζθμλεκεί αοηή ηδ αδμιάδα– μ
Ζνζξ ελδβεί βζαηί δεκ ακηέπεζ ηδκ αδζηία ζημ Ξηναιπθ. Φένκεζ βζα
1
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πανάδεζβια ημ παζπκίδζ πμο έπαζε απυ έκακ πζμ αδφκαημ παίηηδ. Λ Ζνζξ
εοζίαζε ιζα κημογίκα πυκημοξ βζα κα θηζάλεζ αοηυ πμο θαζκυηακ κα
ένπεηαζ, ιε αάζδ ηα βνάιιαηα πμο έιεκακ, δδθαδή έκα μνεμθμβζηυ
ηεθείςια ημο παζπκζδζμφ. ιςξ μ ακηίπαθυξ ημο ηαηήνβδζε ηζξ
πζεακυηδηεξ ημθθχκηαξ ζηδ θέλδ πμο ιυθζξ είπε παίλεζ ημ SCENERY, έκακ
απίεακμ ζοκδοαζιυ βναιιάηςκ ιε αάζδ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο δζέεεηε μ
Ζνζξ.
«Θζα ήηηα απθχξ ένπεηαζ», θέεζ μ Ζνζξ. «Ζακείξ δεκ εα ιάεεζ πμηέ
ηδκ αβςκία ηαζ ηδ ζηέρδ ηαζ ημκ πυκμ πμο είπε αοηυ».
«Ζζ αοηυ ζε απμηανδζχκεζ», θές.
«Μάνα πμθφ».
«ιςξ είκαζ ιεξ ζημ παζπκίδζ, ε;» απακηάς.
Λ Ζνζξ ημοκάεζ ημ ιαπαίνζ ημο πνμξ ημ ιένμξ ιμο ι’ έκακ αζηεία
απεζθδηζηυ ηνυπμ. «Ίζςξ», θέεζ. «Βίκαζ».
Ξηα ζανάκηα πέκηε ημο, μ Ζνζξ έπεζ πμθφ ηαθή ααειμθμβία
ηαηάηαλδξ ζημ βημθθ. Έηθεζζε ηα βναθεία ηδξ εηαζνείαξ πςθήζεςκ ηθανη
έκα πνυκμ πνζκ ηαζ ηχνα δζεοεφκεζ ηδκ επζπείνδζδ απυ ημ ιεβάθμ ζπίηζ ημο
ζηα πνμάζηζα ημο Ιηάθαξ. Δ θίθδ ημο ηάεεηαζ απυ πίζς ημο ζημοξ
αβχκεξ Ξηναιπθ ηζ αημφεζ ηδκ ημοαέκηα βζα ηα βνάιιαηα ιεηά ημ ηέθμξ, ιε
οπμιμκή ζενέα ζε ελμιμθυβδζδ. Ξε βεκζηέξ βναιιέξ, ιζα πμθφ ηαθή γςή, ημ
παναδέπεηαζ. Θέπνζ αοηυ ημ ηαηαναιέκμ παζπκίδζ.
Λ Ζνζξ είκαζ ηαθυξ υζμ υθμζ ζηδκ εηηίιδζδ ηςκ πζεακμηήηςκ ημο
Ξηναιπθ. Βίκαζ έκαξ απυ ημοξ πζμ ζπμθαζηζημφξ «ιεηνδηέξ βναιιάηςκ»
πμο οπάνπμοκ, υπζ ιυκμ ζηδκ ηαηαβναθή αοηχκ πμο έπμοκ παζπεεί, αθθά
ηαζ ζημ ιέηνδιά ημοξ. Ζάκμκηάξ ημ, μ Ζνζξ ράπκεζ κα εθαπζζημπμζήζεζ ηζξ
πζεακυηδηεξ κα ζοιαεί ηάηζ ιδ ακαιεκυιεκμ. «ηακ μζ πζεακυηδηεξ δεκ
αβαίκμοκ ιε ημκ ηνυπμ πμο πενζιέκς, αοηυ ιε ηνεθαίκεζ», θέεζ.
Λ Ζνζξ παναδέπεηαζ πςξ μζ θελζθμβζηέξ ημο βκχζεζξ είκαζ
οπμδεέζηενεξ ηςκ ακηίζημζπςκ ηςκ ημνοθαίςκ είημζζ παζηηχκ. Ώοηυ πμο
ημκ θηζάπκεζ είκαζ κα οπμθμβίγεζ ηζξ πζεακυηδηεξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο
παζπκζδζμφ –ιε αάζδ ηζξ ακαθμβίεξ θςκδέκηςκ / ζοιθχκςκ, ηδκ
πνμδβμφιεκδ ηίκδζδ ημο ακηζπάθμο, ηα βνάιιαηα πμο απμιέκμοκ– ηαζ κα
ηενδίγεζ ζε πείζια αοηχκ. «Θέθς κα ηενδίγς ημ παζπκίδζ αηυιδ ηζ υηακ εζφ
πάνεζξ ηα δομ ιπαθακηέν ηζ υθα ηα S. Ια ηενδίγς ηα παζπκίδζα πμο μζ
πζεακυηδηεξ είκαζ εκακηίμκ ιμο», θέεζ. «Ώοηυ απμθαιαάκς. Μμζμξ κμζάγεηαζ
κα πάνεζ ηα δομ ιπαθακηέν, ηέζζενα S ηαζ κα ζημνάνεζ ελαηυζζμοξ
ααειμφξ; Ώοηυ δεκ έπεζ ηακ πθάηα».
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Ξ’ έκακ αβχκα ζημ Νίκμ, μ Ζνζξ είπε ηα ADKMNU. Ξοιπένακε απυ
ηδκ ηίκδζδ ημο ακηζπάθμο ημο πςξ ημ έκα βνάιια πμο έιεκε ήηακ ημ J.
Έηζζ, λεθμνηχεδηε ημ D ηαζ έηθεζζε ιε ημ JUNKMAN, ηενδίγμκηαξ.
Θεηέπεζηα, μ ακηίπαθυξ ημο είπε, «Μχξ έπαζα αοηυκ ημκ αβχκα; Οα είπα
υθα!» «Ιαζ, λένς υηζ ηα είπεξ», απμηνίεδηε μ Ζνζξ.
Γζ’ αοηυ δεκ ημ ακηέπεζ υηακ μζ πζεακυηδηεξ ημκ πνμδίδμοκ, επεζδή
μ ίδζμξ ζηέθηεηαζ εκχ μ ακηίπαθυξ ημο υπζ. Αεκ ηνααάεζ ιπαθακηέν, δεκ
πενζιέκεζ κα ηνααήλεζ ιπαθακηέν, έηζζ παίγεζ πενζζζυηενμ αιοκηζηά.
«Ομ ηαηαβνάθς. Ομ παναημθμοεχ», θέεζ ηδκ επυιεκδ ιένα
ηαπκίγμκηαξ Marlboro Lights ημ έκα ιεηά ημ άθθμ, ζημ ηαθέ ημο Sands
Regency. «Ξε ηάεε ημονκμοά ημκ ηεθεοηαίμ εκάιζζδ πνυκμ, είπα θζβυηενα
ιπαθακηέν απυ ημκ ανζειυ ηςκ παζπκζδζχκ πμο έπαζλα. Ξήιενα, είπα δφμ
ιπαθακηέν ζ’ έκα παζπκίδζ. Αεκ είπα ηακέκα ζηα οπυθμζπα πέκηε. Έααγα
δέηα ιε είημζζ πυκημοξ ζηα οπυθμζπα. Ώοηυ είκαζ ζη’ αθήεεζα
απμηανδζςηζηυ, κα έπεζξ ηδκ εοηαζνία κ’ απμθαφζεζξ ιζα κίηδ υηακ μ άθθμξ
είκαζ πζμ ηοπενυξ ηζ απυ έκακ ζηφθμ ιε δφμ ηααθζά, ηζ υιςξ δεκ ιπμνείξ κα
ημ ηάκεζξ».
«Γζαηί έπεζ ηυζδ ζδιαζία;» νςηάς.
«Θέθς κα ιμο επζζηναθεί ηάηζ βζα ηδκ επέκδοζή ιμο. Θέθς κα ιμο
επζζηναθεί δυλα βζα ηδκ επέκδοζή ιμο ζε πνυκμ».
Οδκ άθθδ ιένα, ανίζημιαζ ζημ ηναπέγζ ημο Ζνζξ ζ’ έκακ αβχκα ηαζ
παναηδνχ ηα βνάιιαηά ημο· AEEEEOU. Ξηδκ άθθδ ιενζά ηδξ αίεμοζαξ,
έκαξ απυ ηδκ ηαηδβμνία ηςκ ελπέν μονθζάγεζ, βζα ηάηζ άθθμ, «Ξηαηά!»
«Ώοηυξ δεκ ήηακ μ Ζνζξ Ζνζ!», ακαημζκχκεζ μ Ζνζξ ηζ υθμζ ζηδ
βειάηδ αίεμοζα βεθμφκ. «Ώθθά εα δείλς ζ’ υθμοξ ζαξ πχξ βίκεηαζ, ζ’
έεεεεεεεκα θεπηυ».
Διένα πέιπηδ, δέηα ημ πνςί. Ώίεμοζα αβχκςκ. Ηίβα θζθζηά
ηαεοζηενδιέκα παζπκίδζα είκαζ ζε ελέθζλδ.
Έκαξ απ’ ημοξ παίηηεξ, ιζα πεκδκηάνα, ιέθμξ ημο μιίθμο ημο
Θακπάηακ, δ Ξάθζ Νίηεηξ, κζχεεζ κα γαθίγεηαζ. Ζάεεηαζ ζε ιζα ηανέηθα ηαζ
ηάπμζμξ ηδξ θένκεζ κενυ, δ γαθάδα πεζνμηενεφεζ. Λ Ηάνζ Ξένιακ, αδενθυξ
ημο Ογυεθ, ηδ ζηδνίγεζ ζηα βυκαηά ημο υιςξ δ Ξάθζ θζπμεοιάεζ. Οεθζηά ηδκ
λαπθχκμοιε ζηδκ ηυηηζκδ ιμηέηα. Φςκάγς έκακ παίηηδ πμο είκαζ
παεμθυβμξ ηαζ ηαηεααίκεζ απ’ ημ δςιάηζυ ημο.
Ξημ ιεηαλφ, μζ αβχκεξ ζοκεπίγμκηαζ. Λζ παίηηεξ νίπκμοκ ηθεθηέξ
ιαηζέξ ζηδ Ξάθζ πμο είκαζ λαπθςιέκδ ζημ πάηςια ηαζ δέπεηαζ ηζξ πνχηεξ
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αμήεεζεξ, αθθά ηακείξ δεκ ζηαιαηά κα παίγεζ. Αζαπθδηηζζιμί βζα βνάιιαηα
ηαζ ηζκήζεζξ ηαζ ζηναιπθ ηαζ ζηναηδβζηή, υθα ζοκεπίγμοκ αδζαηάναηηα.
ΐβάγμοκ ηδκ Ξάθζ έλς ιε θμνείμ ηαζ, πανά ηζξ δζαιανηονίεξ ηδξ, ηδκ πάκε
ζημ κμζμημιείμ.
«Ώοηυ είκαζ πμκηνή ιαθαηία. Ηοπάιαζ», θέεζ μ Θάνθμκ. «Δ ηονία
κα είκαζ λαπθςιέκδ ζημ πάηςια ηζ ειείξ κα παίγμοιε. Ζζ εβχ, επίζδξ. Θα
ιπμνμφζε κα είπε πεεάκεζ, δζάμθε, εδχ αηνζαχξ, ηζ ειείξ κα παίγαιε αηυιδ
Ξηναιπθ. Ώοηυ εα πεζ πμκηνή ιαθαηία. Έπμοιε ημθθήζεζ αοηυ ημ ιζηνυαζμ
ηάπςξ άζπδια».
Λ Γ.Β.Ογυεθ, θίθμξ ηδξ Ξάθζ, νςηάεζ, «Αδθαδή ηζ εα ’πνεπε κα
ηάκμοκ; Ια ζηαιαηήζμοκ κα παίγμοκ; Ια ιαγεοημφκ απυ πάκς ηδξ, κα
ιδκ ιπμνεί κ’ ακαπκεφζεζ, κα οπμηνίκμκηαζ υηζ κμζάγμκηαζ; Ομοθάπζζημκ
είκαζ ηίιζμζ».
Λ Άζνα Ζμέκ, ελπέν απ’ ημ Ημξ Άκηγεθεξ, ζηέθηεηαζ ηδκ πναηηζηή
πθεονά ημο εέιαημξ. Ώκ δ Ξάθζ δεκ βονίζεζ ζημ ημονκμοά έβηαζνα βζα ημοξ
πνςζκμφξ βφνμοξ, «ηα γεοβάνζα εα βίκμοκ άκς ηάης», θέεζ.
Βοηοπχξ βζα ηα γεοβάνζα, δ Ξάθζ είκαζ μηέζ. Βπζζηνέθεζ ζημ
λεκμδμπείμ ανβυηενα ηδκ ίδζα κφπηα ηαζ παίγεζ ημ πνςί.
Ομ κα παίγεζξ πεκήκηα έκακ αβχκεξ ζε μηηχ ιένεξ –ζ’ έκα ηαγίκμ–
είκαζ ιζα ειπεζνία ζηνέαθςζδξ ημο πνυκμο. Φηάκεζ ιζα ζηζβιή πμο ηα
ηαεδιενζκά ζμο ζηδνίβιαηα παθανχκμοκ ηαζ δεκ είζαζ ζίβμονμξ βζα ημ ηζ
ιένα είκαζ ή βζα ημ πυζμ αηυιδ εα δζανηέζεζ αοηυ. Μνμζεέηεζξ ηα κμφιενα
ηαζ οπμθμβίγεζξ υηζ πνέπεζ κα ηεθεζχζεζ ζφκημια ηαζ ιεηά ακηζθαιαάκεζαζ
υηζ είζαζ ζημ 13-11 ζημ ηονίςξ ημονκμοά, έλς απ’ ημ παζπκίδζ. Ζζ έπεζξ
αηυιδ ηνεζξ ιένεξ ηαζ δεηαπέκηε αβχκεξ.
Αεκ είιαζ αέααζμξ ηζ ιένα ηδξ αδμιάδαξ είκαζ· υπζ υηζ πεζνάγεζ. Λζ
αβχκεξ ανπίγμοκ ζηζξ εκκζά ηζ μ Θάνθμκ πνέπεζ κα ιε λοπκήζεζ. «Βίκαζ
πεναζιέκεξ μηηχ», θέεζ. «Ξήης».
«Αεκ εέθς κα παίλς», απμηνίκμιαζ.
«Βθπίγς ηζ άθθμζ πμκηνμιαθάηεξ κα κζχεμοκ έηζζ», θέεζ. «Ξθίλε ηα
δυκηζα».
Λ Θάνθμκ ιε ’ηακε κα κηναπχ. ΐεααίςξ ηαζ εέθς κα παίλς.
Μάκηα εέθς κα παίλς. Βίιαζ υιςξ εθζιιέκμξ, πμκειέκμξ ηζ ελακηθδιέκμξ.
Δ πθάηδ ιμο είκαζ πζμ άηαιπηδ ηζ απυ ημκ Ώθ Γημν1. Λζ ιαφνμζ πνδζιέκμζ
1
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ηφηθμζ ζηα ιάηζα ιμο δείπκμοκ ζακ κα’ βζκακ απυ ιαηζβζέν ηςκ Ζζξ 1. Οα
πυδζα ηαζ ηα πένζα ιμο ηα κζχες ζακ αηνμθζηά, θεξ ηαζ ημ ζηάθμξ ηδξ
επζζηνμθήξ ιυθζξ έηακε πθαθ ζημκ Βζνδκζηυ, ιεηά απυ ιζα αδμιάδα ζημ
δζάζηδια. θα αοηά ζδιαίκμοκ υηζ είιαζ ηαηαδζηαζιέκμξ.
Δ απμηοπία, ιε άθθα θυβζα, είκαζ ιζα αοημεηπθδνμφιεκδ
πνμθδηεία ηζ εβχ είιαζ ζε ιεβάθα ηέθζα αοημεηπθήνςζδξ. Ομ καδίν
ένπεηαζ ζημ παζπκίδζ 25, υηακ ηάκς έκζηαζδ ζε ιζα ημζκή ηνζβνάιιαηδ θέλδ
(FIZ) ηζ φζηενα παίγς ζηδ ζεζνά θάεμξ θέλεζξ, εκακηίμκ ιζαξ βοκαίηαξ βζα
ηδκ μπμία θαίκεηαζ υηζ ηα αββθζηά είκαζ δεφηενδ βθχζζα. Ξε έκακ άθθμ
αβχκα, δεκ ηαηαθένκς κα ηθείζς ημ ιμκαδζηυ ζδιείμ βζα ημ Γ ημο
ακηζπάθμο ιμο, πμο δεκ παζγυηακ αθθμφ. Ζζ αηυιδ, ζ’ έκακ άθθμ πάκς ιζα
μνεάκμζπηδ ηίκδζδ ημο QUAY βζα 36 ααειμφξ ζημκ πνμηεθεοηαίμ βφνμ, ηαζ
ακη’ αοημφ παίγς QUiET βζα 23, ημ μπμίμ ζηνχκεζ ηδ κίηδ ζημκ ακηίπαθυ
ιμο πμο αάγεζ ημ QUIZ βζα 44 ααειμφξ.
Θεηά ημκ αβχκα 30, είιαζ 14-16 ηαζ πνμπεζνμβνάθς θίβεξ
αζζπνμθμβίεξ ιε ηεθαθαία ζημ ζδιεζςιαηάνζυ ιμο. πζ ιυκμ έπς
επακέθεεζ ζηζξ παθζέξ ιμο αβςκζζηζηέξ ζοκήεεζεξ, αθθά έπς παναζηδεεί
ηζυθαξ.
Ξημ έκα ηέηανημ ημο αζχκα ημο μνβακςιέκμο Ξηναιπθ, ιυκμ ιζα
κημογίκα παίηηεξ έπμοκ ζημνάνεζ πάκς απυ 700 ααειμφξ ζε επίζδιμ
αβχκα ζηδ ΐυνεζμ Ώιενζηή. Λ Ιζη Θπάθανκη, μ εεςνδηζηυξ ημο Ξηναιπθ
πμο ελέδςζε ημ δεθηίμ Ζοηεχκεξ, ζηυνανε 792 ζ’ έκα παζπκίδζ ζε έκακ
υιζθμ ημο Ξζηάβμ, ημ 1980, αθθά έααθε ηέζζενα θάεμξ ζηναιπθ ηαζ πμηέ
δεκ κμζάζηδηε κα δζαδχζεζ ημ απμηέθεζια. ηακ έκαξ ημηαθζάνδξ
δεηαεκκζάπνμκμξ, θμζηδηήξ ημο πακεπζζηδιίμο ημο Ξζκζζκάηζ πμο
μκμιαγυηακ Θπζθ Θπθέαζκξ ηαζ δμφθεοε ζ’ έκα εζηζαηυνζμ Θπζβη Θπυζ,
ζηυνανε 724 πυκημοξ ζ’ έκα παζπκίδζ ζε έκακ υιζθμ, ήηακ ζδιακηζηυ κέμ. Λ
Θπθέαζκξ ιπήηε ζηδκ πνχηδ ζεθίδα ηςκ Ιέςκ ηςκ Μαζηηχκ Ξηναιπθ,
αθθά ημ παζπκίδζ ήηακ δζάηνδημ: ακηίπαθυξ ημο ήηακ ιζα ανπάνζα μβδυκηα
ηνζχκ εηχκ, δ Ιηέζγζ Γμοέιπ πμο ιάγερε 176 πυκημοξ ηαζ άθδζε ημκ
Θπθέαζκξ κα πενάζεζ πέκηε θάεμξ θέλεζξ. Ομ νεηυν ζε ημονκμοά, 719, πμο
είπε βίκεζ κςνίηενα ηδκ ίδζα πνμκζά, ηναημφζε αηυιδ.
Ξηα επυιεκα δεηαηνία πνυκζα, πανά ημ ηενάζηζμ ηφια ηαθέκηςκ,
ημκ πμθθαπθαζζαζιυ οθζημφ πνμξ ιεθέηδ ηαζ ηδκ πνυζεεζδ πέκηε πζθζάδςκ
ηαζ πθέμκ θέλεςκ ζημ κέμ, δεφηενδξ έηδμζδξ OSPD, ημ 700 ζε επίζδιμοξ
1
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αβχκεξ λεπενάζηδηε ιυκμ επηά θμνέξ. Λζ 700 πυκημζ ήηακ ζπεδυκ ηυζμ
ζπάκζμ βεβμκυξ υζμ έκαξ βφνμξ ιε 59 ζ’ έκα επαββεθιαηζηυ ημονκμοά
βημθθ ή ιζα δίπςξ οπμζηήνζλδ ηνζπθή ηίκδζδ ζημ ιπέζγιπμθ. Θα έπνεπε κα
βκςνίγεζξ ηάπμζεξ θέλεζξ, αθθά πζμ ζδιακηζηυ, ηα βνάιιαηα εα έπνεπε κα
νέμοκ εοκμσηά ηαζ κα οπάνπμοκ δζαεέζζια ζδιεία κα ηα παίλεζξ βζα
πμθθμφξ ααειμφξ. Θα έπνεπε κα είζαζ δζααμθειέκα ηοπενυξ.
Έηζζ, υηακ μ Θανη Ηάκηζιπενβη έπζαζε 770 πυκημοξ ζ’ έκα
ημονκμοά ζηδκ Μαζακηέκα ηδξ Ζαθζθυνκζα, ημκ Εμφθζμ ημο 1993, δεκ ήηακ
απθχξ ζπάκζμ, ήηακ ηνμιενυ: 770! Ζζ υπζ εκακηίμκ ηάπμζαξ αιεθδηέαξ
βαθαγμιάθθαξ, αθθά εκακηίμκ ημο πζμ ρδθά ααειμθμβδιέκμο παίηηδ ημο
ημονκμοά, ημο Άθακ Ξηενκ. Λ Ηάκηζιπενβη άνπζζε ιε ζηναιπθ,
SHAMEFUL.
Ξημκ ηνίημ βφνμ έηακε ζηναιπθ επί εκκζά, ημ WOBBLIEr, βζα 176
πυκημοξ ιέζς ημο δεφηενμο ΐ πμο είπε ημπμεεηήζεζ εηεί μ ίδζμξ ζημκ
πνμδβμφιεκμ βφνμ. Ώθμφ μ Ξηενκ πήβε πάζμ, μ Ηάκηζιπενβη έπαζλε
INTRADAY επί ηέζζενα πμο έπζακε 98 ηαζ ζημ μπμίμ μ Ξηενκ έηακε
ακεπζηοπχξ έκζηαζδ. Όζηενα μ Ηάκηζιπενβη ηνάαδλε ημ δεφηενμ
ιπαθακηέν ηζ έπαζλε αηυιδ ιία θέλδ επί εκκζά, ημ UNCInATE, βζα 131, ζημ
μπμίμ μ Ξηενκ επίζδξ έηακε έκζηαζδ.
Θεηά απυ πέκηε βφνμοξ, ημ ζημν ήηακ 512-113. Λ ηνζηήξ θέλεςκ
πμο έηακε ημ UNCINATE απμδεηηυ έηνελε ζημκ δζεοεοκηή ημο ημονκμοά
ηαζ ημο ακαημίκςζε ημ ζημν ιε ηνειάιεκδ θςκή. Ομ ηεθζηυ ήηακ 770-338 –
ημ ορδθυηενμ ζημν πμο έπεζ ηαηαβναθεί πμηέ ζε επίζδιμ αβχκα ηαζ ημ
ορδθυηενμ ζημν ζοκμθζηά κζηδηή ηαζ παιέκμο. ιςξ μ Ηάκηζιπενβη δεκ
είπε ζδέα υηζ έβναθε ζζημνία. «Ζακείξ δεκ ακέθενε πμηέ ηάηζ βζα ημ
ορδθυηενμ ζε ζημν παζπκίδζ», θέεζ. «Αεκ οπήνπε ηέημζμ πνάβια».
Ππήνπε υιςξ ιεηά. Λ Ηάκηζιπενβη απυ ηυηε ηνχεζ έλς ηγάιπα
πάνδ ζημ 770. Δ πζκαηίδα ζηδ ιαφνδ Θενζεκηέξ ημο βνάθεζ ΘΕΞΟΒΝ 770.
Βιθακίγεηαζ ζε ημονκμοά θμνχκηαξ ηαπέθμ ηαζ ηζ-ζενη πμο θένμοκ ημκ
ίδζμ ανζειυ. Μνμζέθααε έκακ αηγέκηδ βζα κα δζαπναβιαηεοεεί ειθακίζεζξ ιε
ηδκ Βεκζηή Έκςζδ Ξηναιπθ, απμπεζνάεδηε κα εηδχζεζ έκα αζαθίμ βζα ημκ
αβχκα ημο νεηυν ημο ηαζ ιίθδζε βζ’ αοηυκ ζημ CNN.
Ζάεε θμνά πμο μ Ηάκηζιπενβη αθέπεζ ηάηζ πμο ημζηίγεζ 7,70
δμθάνζα, ημ αβμνάγεζ, υπςξ ηδκ πίηα ιε ζμημθάηα πμο πέηοπε ζ’ έκα
θμφνκμ ζημ Ηαβημφκα Ρζθξ ηδξ Ζαθζθυνκζα, υπμο ιέκεζ ζε ιζα ημζκυηδηα
ζοκηαλζμφπςκ ιε ημ υκμια Ζυζιμξ ημο Βθεφεενμο Ρνυκμο. Ομ παζδί ζημ
ηαιείμ ημίηαλε ημκ Ηάκηζιπενβη πενίενβα υηακ ημο είπε πςξ αβμνάγεζ υ,ηζ
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ηάκεζ 7,70 δμθάνζα. Λ Ηάκηζιπενβη ημκ έζονε ζημ πάνηζκβη ηαζ ημο ’δεζλε
ημ αιάλζ ημο. «Ια βζαηί πνέπεζ κ’ αβμνάγς υ,ηζ ηάκεζ 7,70 δμθάνζα!»
ακαθχκδζε. «Βίιαζ μ Ζμξ 770!».
Ξημ Νίκμ, μ Ηάκηζιπενβη έπεζ ιαγέρεζ βφνς ημο, ιεζάκοπηα ζηδκ
αίεμοζα αβχκςκ, ηάπμο ιζα κημογίκα παίηηεξ πμο ηνέιμκηαζ απυ ηα πείθδ
ημο. Λ Ηάκηζιπενβη είκαζ ζηα ελήκηα ηάηζ. Φμνάεζ βοαθζά ιε
ιεβεεοκηζημφξ θαημφξ πμο ημο δίκμοκ υρδ ηνεθαιέκμο, ζακ ημκ Θίζηεν
Θαβημφ1. Έκα θανδφ ηγζκ πμοηάιζζμ ιε ημοιπζά ηνέιεηαζ χξ ηα βυκαηά
ημο. Ηίβεξ ιένεξ κςνίηενα, μ Ηάκηζιπενβη ηένδζζε ημ «πνμεενιακηζηυ» ηαζ
ηδθεθχκδζε ζημκ Ογμκ Λοίθζαιξ βζα κα ημο ακαημζκχζεζ ηδκ απμπχνδζή
ημο απυ ηα ημονκμοά. (Λ Λοίθζαιξ ημκ εοπανίζηδζε βζα ημ ηδθεθχκδια
ηαζ ηδ ζοκενβαζία ημο υθα αοηά ηα πνυκζα, αθθά μ Ηάκηζιπενβη ήηακ
ιπενδειέκμξ· δεκ θάκδηε δ ΒΒΞ κα εημζιάγεζ ηδκ επζβναθή βζα ηδκ πνμημιή
ημο Ηάκηζιπενβη ζε ηάπμζμ ιμοζείμ).
Λ Ηάκηζιπενβη θέεζ υηζ άνπζζε κα παίγεζ ζηα ζμαανά Ξηναιπθ
ζηδκ ανπή ηδξ δεηαεηίαξ ημο ’70 ζημ Ημξ Άκηγεθεξ. Θεθεημφζε ηα αββθζηά
ζακ λέκδ βθχζζα ζημ UCLA, ιεηά απυ δομ πνυκζα ζηζξ Βζνδκεοηζηέξ
Αοκάιεζξ ζημ Ενάκ ηαζ πέκηε πνυκζα ηαλζδζχκ ζηδκ Ώζία ηαζ ημκ Βζνδκζηυ.
Ζάκμκηαξ ηζ αηνζαχξ; «Αεκ ιπμνχ κα ζμο πς», θέεζ. «Έπεζξ αοηυ ημ
ιαβκδηυθςκμ ακμζηηυ». Μενζβνάθεζ ημκ εαοηυ ημο ςξ «ζοκηαλζμφπμ
θζθυζμθμ» ηαζ απμηαθφπηεζ ιυκμ υηζ ενβάζηδηε ςξ ακελάνηδημξ
εθεονέηδξ παζπκζδζχκ, δδιζμονβχκηαξ πάκς απυ δζαηυζζα παζπκίδζα, ιζα
πμφθηα απυ ηα μπμία ηαηέθδλακ ζηα νάθζα ηςκ ηαηαζηδιάηςκ. Ώπυ ηζξ
πςθήζεζξ ημοξ παίνκεζ δζηαζχιαηα.
Λ Ηάκηζιπενβη έπαζγε ζ’ έκα ζηέηζ ζημ ηιήια Λοέζηβμοκη ημο
Ημξ Άκηγεθεξ πμο μκμιαγυηακ «Ζθαιπ ηςκ Ηέλεςκ». Ηίβμ ιεηά πμο
ιεηαηυιζζε ζηδκ Ζαθζθυνκζα ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ’70, μ Ηέζηεν
Ξυκιπνακ ανέεδηε εηεί κα ράπκεζ βζα κα παίλεζ έκα παζπκίδζ. Ώζζεάκεδηε
αιήπακα. Λζ παίηηεξ είπακ ημοξ δζημφξ ημοξ ηακυκεξ – 75 πυκημοξ βζα
μηηαβνάιιαηδ θέλδ, 100 βζα εκκζαβνάιιαηδ, 150 βζα δεηαβνάιιαηδ.
Ώηυιδ, ααζζζιέκμζ ζε ιζα ένεοκα πμο θέεζ υηζ έηακε μ Ηάκηζιπενβη
νςηχκηαξ ημοξ Φακη & Γμουηκαθξ, είπακ εεζπίζεζ υηζ ημ RE2 ιπμνεί κα
ιπεζ ςξ πνυεεια ζ’ υθα ηα νήιαηα, εκχ ηα UN3 ηαζ ANTI4 ζ’ υθα ηα
1
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μοζζαζηζηά. «Έηζζ, εα ιπμνμφζεξ κα είζαζ ANTICAMEL1», θέεζ μ
Ηάκηζιπενβη.
Λ Ηάκηζιπενβη ηάεζζε ηζ έβναρε ηζξ ζδέεξ ημο βζα ημ παζπκίδζ,
ανηεηέξ βζα κα βειίζμοκ έκα εζημζζπεκηαζέθζδμ θοθθάδζμ. ηακ έζηεζθε ημ
οθζηυ βζα έβηνζζδ ζηδ Selchow & Righter, βκςνίγμκηαξ υηζ πνμζηάηεοακ ημ
ειπμνζηυ ημοξ ζήια ιε γήθμ, δ κεμσδνοεείζα εοβαηνζηή ημο ηαηαζηεοαζηή,
δ Βηαζνεία Μαζηηχκ Ξηναιπθ, είπε υηζ έθηζαπκε ημ δζηυ ηδξ αζαθίμ αθθά εα
ηδκ εκδζέθενε δ ζοκενβαζία ιε ημκ Ηάκηζιπενβη.
«Θα ζαξ ηάκμοιε ημκ ιίζηεν Ξηναιπθ», θέεζ μ Ηάκηζιπενβη υηζ
ημο είπακ. Όζηενα απυ έκα πνυκμ ζοιαμοθεοηζηχκ, δίπςξ απμγδιίςζδ,
οπδνεζζχκ, μ δζηδβυνμξ ημο Ηάκηζιπενβη είπε ζηδκ Βηαζνεία Μαζηηχκ
Ξηναιπθ πςξ έπνεπε κα πθδνχζμοκ ημκ Ηάκηζιπενβη. «Ώοημί είπακ,
“Ξοββκχιδ, εβηαηαθείραιε ημ ζπέδζμ”», θέεζ μ Ηάκηζιπενβη. ιςξ έκα
πνυκμ ιεηά, δ εηαζνεία ελέδςζε ημ «Βπίζδιμ Ββπεζνίδζμ ηςκ Μαζηηχκ ημο
Ξηναιπθ».
Λ Ηάκηζιπενβη οπμζηήνζγε υηζ δ εηαζνεία ημκ έηθερε. «Οα πάκηα
ήηακ παναθναζιέκα», θέεζ. «Οα πάκηα ήηακ ζηδκ ίδζα ζεζνά, ιαγί ηαζ μζ
θέλεζξ-ηθεζδζά ηαζ ηα παζπκίδζα ιε ζπμθζαζιυ. Ομ ημιιάηζ ιε ηδ ζηναηδβζηή
ήηακ μθυηθδνμ δζηυ ιμο. Ήηακ ιζα ηθερίηοπδ δμοθεζά. Αεκ εα ιπμνμφζακ
κα ηάκμοκ ημ αζαθίμ ημοξ δίπςξ ημ δζηυ ιμο». Έηακε αβςβή γδηχκηαξ 10
εηαημιιφνζα δμθάνζα. Ηέεζ πςξ δ εηαζνεία ημο πνυζθενε 5.000 δμθάνζα βζα
ζοιαζααζιυ.
Γζα ηα επυιεκα δχδεηα πνυκζα, μ Ηάκηζιπενβη μφηε πμο άββζλε
πθαηίδζμ ημο Ξηναιπθ. Δ οπυεεζδ Ηάκηζιπενβη εκακηίμκ ηδξ Βηαζνείαξ
Μαζηηχκ ημο Ξηαονμθελζημφ Μαζπκζδζμφ Ξηναιπθ, εηδζηάζεδηε ζε
μιμζπμκδζαηυ δζηαζηήνζμ ημ 1975 ζημ Ημξ Άκηγεθεξ ηαζ μ Ηάκηζιπενβη
ηένδζζε. Λ δζηαζηήξ έηνζκε υηζ μζ «Μαίηηεξ Ξηναιπθ» είπακ ακηζβνάρεζ απυ
ηδκ ενβαζία ημο Ηάκηζιπενβη ηαζ ημο επζδίηαζε ανηεηέξ εηαημκηάδεξ
πζθζάδεξ δμθάνζα βζα απμγδιίςζδ. ιςξ ημ Βθεηείμ ηδξ Έκαηδξ
Μενζθένεζαξ ηςκ Δ.Μ.Ώ ακέηνερε ηδκ δζηαζηζηή απυθαζδ εεςνχκηαξ υηζ
αοηά πμο μζ «Μαίηηεξ Ξηναιπθ» είπακ πάνεζ «ήηακ ηαηά ημ πθείζημκ ζδέεξ
πμο δεκ ηαημπονχκμκηαζ», υπςξ μ ηνυπμξ ζδιεζμβναθίαξ ηςκ παζπκζδζχκ.
Ομ δζηαζηήνζμ αεααίςξ γήηδζε κέα δίηδ βζα κα ηαεμνζζηεί ακ δ
Selchow & Righter είπε αεεηήζεζ οπυζπεζδ βζα ζοιαυθαζμ ιε ημκ
Ηάκηζιπενβη. Μέναζακ αηυιδ ηνία πνυκζα ηζ μ Ηάκηζιπενβη ηένδζζε ιζα
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δίηδ ηαζ πάθζ, ιμθμκυηζ μζ δζηδβυνμζ ηδξ Selchow πνμζπάεδζακ κα ημκ
πανμοζζάζμοκ ζακ θνζηζυ ηςκ θέλεςκ. «Βίκαζ αθήεεζα υηζ πζζηεφεηε πςξ ημ
REBANANA είκαζ ηακμκζηή θέλδ;», εοιάηαζ κα ημκ νχηδζε έκαξ δζηδβυνμξ.
«πζ, υπζ», απάκηδζε. « Ομ ΏΙΟΕΐΏΙΏΙΏ υιςξ είκαζ θέλδ».
Λ Ηάκηζιπενβη απμγδιζχεδηε ιε 800.000 δμθάνζα πθδνςηέα
ιέζα ζε δφμ πνυκζα. Δ απυθαζδ δζαηδνήεδηε ηαζ ζημ εθεηείμ.
Δ Selchow & Righter ήηακ ζε εέζδ κα ηα πθδνχζεζ – ςξ ηδκ χνα
πμο δ εηαζνεία πθήνςζε, ημ Ονίαζαθ Μενζζμφη είπε βειίζεζ ηα ηαιεία ηδξ–
ήηακ υιςξ ιεβάθδ κηνμπή. «Αεκ ήηακ μφηε είημζζ πέκηε πζθζάνζηα υθμ ηζ
υθμ», θέεζ μ Ηάκηζιπενβη βζα ημ ανπζηυ αζαθίμ. Ομ ηαθμηαίνζ ημο 1987, μ
Ηάκηζιπενβη ανζζηυηακ ζημ Ηαξ ΐέβηαξ υπμο δζελαβυηακ ημ εεκζηυ
πνςηάεθδια Ξηναιπθ. Οα πνήιαηα ημο δζαηακμκζζιμφ είπακ ιπεζ ζημκ
ηναπεγζηυ ημο θμβανζαζιυ ηαζ δ Coleco ιυθζξ είπε αβμνάζεζ ηδ Selchow &
Righter, έηζζ ηα ακηζ- Ξηναιπθ (ιε παφθα) αζζεήιαηά ημο ιαθάηςζακ. Ζαζ
υπςξ έιαεε, ήηακ δζαζδιυηδηα ημο Ξηναιπθ. Έκαξ παίηηδξ ημο γήηδζε
αοηυβναθμ. Έκαξ άθθμξ είπε παναημθμοεήζεζ ηδκ οπυεεζδ απυ ημκηά.
«Κένεζξ πμζμξ είζαζ;», ημκ νχηδζε.
Λ Ηάκηζιπενβη έπαζλε ζημ ημονκμοά (ηενιάηζζε ιε ζημν 11-10) ηζ
απμθάζζζε κα επζζηνέρεζ ζημ παζπκίδζ. ιςξ ημ παζπκίδζ είπε αθθάλεζ, ιε
ηζξ θίζηεξ θέλεςκ, ηα ηαηηζηά ημονκμοά ηαζ ηδ ααειμθμβία ηαηάηαλδξ ηςκ
παζηηχκ. Ώοηυ πμο δεκ είπε αθθάλεζ ήηακ δ αβάπδ ημο Ηάκηζιπενβη βζα
ηζξ θέλεζξ. Οδ δεηαεηία ημο ’70, είπε ακηζβνάρεζ υθα ηα επηαβνάιιαηα απυ
ημ Funk & Wagnalls ηζ έκαξ θίθμξ ημο ηα πέναζε ζημκ οπμθμβζζηή· αηυιδ
έπεζ ηδκ ηενάζηζα εηηφπςζδ ζε πνάζζκμ πανηί. Δ ζφγοβυξ ημο
πνδζζιμπμίδζε ημπίδζ βζα κα θηζάλεζ πζθζάδεξ ηάνηεξ. Λ Ηάκηζιπενβη
απθχξ ανεζηυηακ κα ιαεαίκεζ ηα Ξηναιπθ, ηζ αοηυ έηακε. «Θμο ανέζμοκ
μζ αηαηυνεςηεξ δμοθεζέξ», θέεζ. «Ήεεθα κα ιάες ηάεε θέλδ».
Ζζ έπαζγε ιε ημκ παθζυ παναδμζζαηυ ηνυπμ: πμθφ ακμζηηά ηαζ
εοκμσηά βζα ζηναιπθ. Ώκηίεεηα ιε υθμοξ ημοξ ηαζκμφνζμοξ ηανπανίεξ
ελπέν ημο Ξηναιπθ πμο κμζάγμκηακ βζα ηδ ααειμθμβία ηαηάηαλήξ ημοξ, μ
Ηάκηζιπενβη απθχξ ήεεθε κα παίγεζ. Ξημκ Ζυζιμ ημο Βθεφεενμο Ρνυκμο,
νίπκεζ ζημοξ ζοκηαλζμφπμοξ εηαηυ πυκημοξ ζημ παζπκίδζ, βζα πθάηα.
Μνμζηάθεζε ημκ Θάνθμκ Ρζθ ζημ ζπίηζ ημο βζα ιζα αδμιάδα· μζ δομ ημοξ
παίλακε πάκς απυ εηαηυ παζπκίδζα. Λ Ηάκηζιπενβη δζαζηεδάγεζ κα
λεηοθίβεζ ακαβνάιιαηα μηηχ βναιιάηςκ απυ έκα πνυβναιια οπμθμβζζηή
ιπνμζηά ζημ ημζκυ, υπςξ ηάκεζ απυρε ζημ Νίκμ.
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«Θα ζμο πς έκα ιοζηζηυ», θέεζ δ βοκαίηα ημο ζημ Νίκμ,
πεναζιέκεξ ιία ημ ανάδο. «Ζάκεζ ηα εκκζαβνάιιαηα ηχνα».
«Γζα ιέκα είκαζ ζακ ηδ Ιηίζκεσθακη», θέεζ μ Ηάκηζιπενβη.
«LOXODROME ηαζ APISHNESS ηαζ FENUGREEK ηαζ FEETFIRST. Έπαζλα
έκα πνμπεέξ. IRRIDENTA1.
»Ομ παζπκίδζ δεκ ακαπηφζζεζ ηαιία κμδιμζφκδ. Μθδκ ημο υηζ δ
ιεθέηδ θέλεςκ ηναηάεζ ημ ιοαθυ ζε ηάπμζα θυνια. Γζ’ αοηυ εα ηάκς ηζξ
εκκζάνεξ. Θα ιμο πάνεζ ίζςξ δομ πνυκζα βζα κα βκςνίγς υθεξ ηζξ εκκζάνεξ
ηαθά. Ζζ φζηενα ίζςξ ηάκς ηζξ δεηάνεξ».
Άθθμ έκα ανάδο ανβά ζηδκ αίεμοζα ηςκ αβχκςκ. Λζ Νέζκιακ ηζ
εβχ παίγμοιε Ώκαβνάιιαηα. Ξημ παζπκίδζ αοηυ, μζ παίηηεξ θςκάγμοκ
θέλεζξ πμο ανίζημοκ απυ έκα ζςνυ βνάιιαηα (δφμ ζεη, δίπςξ ιπαθακηέν)
βονζζιέκα ακάπμδα. Λζ παίηηεξ παίνκμοκ ηζξ θέλεζξ πμο ανίζημοκ ζηδκ
ηαημπή ημοξ ηαζ πνμζπαεμφκ κα ανπάλμοκ ηζξ θέλεζξ ηςκ άθθςκ παζηηχκ,
πνμζεέημκηαξ βνάιιαηα απυ ημ ζςνυ ηαζ δδιζμονβχκηαξ άθθεξ, κέεξ.
πμζμξ έπεζ ηζξ πενζζζυηενεξ θέλεζξ υηακ ηεθεζχζμοκ ηα βνάιιαηα,
ηενδίγεζ. Βίκαζ ημ ίδζμ παζπκίδζ πμο έπαζλα ιζα αναδζά ζημ εεκζηυ ημο
Ξζηάβμ ηαζ επαζκέεδηα βζα ημ WATERLILLY*. Βδχ ζημ Νίκμ, μ
ζοκαβςκζζιυξ είκαζ αηυιδ ζηθδνυηενμξ. Αεκ έπς ηαιζά ηφπδ.
Ομ TRUNDLE αθθάγεζ ζε UNDERLIT, ιεηά ζε INTERLUDE ηαζ ζε
DEREGULATING.
Ομ DIALECTS βίκεηαζ LACERTIDS.
Λ Γ.Β. Ογυεθ παίνκεζ ημ RAWHIDE. Ομ ηάκεζ HEADWAITER.
«Ομ πενίιεκε», θέεζ μ Θάνθμκ. Λ Θάνθμκ ηθέαεζ ημ LACERTIDS
αθθάγμκηάξ ημ ζε DISTRACTABLE, πνδζζιμπμζχκηαξ έκα Ώ, έκα ΐ ηζ έκα
Ο απ’ ημκ ζςνυ.
Λ Ογυεθ ηθέαεζ ημ RIDGILS ηάκμκηαξ ημ DIRIGIBLES.
«Ζαζ ηζ είκαζ DIRIGIBLE θμζπυκ;» νςηάεζ μ Ονέζ Νάζη, έκαξ
πζακίζηαξ, θίβμ πνζκ ηα ηνζάκηα, πμο ηενιάηζζε δεφηενμξ ζημ Ξζηάβμ, πίζς
απυ ημκ Ζαπεθέημ.
Μχξ είκαζ δοκαηυκ κα ιδκ λένεζ ηζ είκαζ DIRIGIBLE;
«Βίκαζ αενυπθμζμ», θές
«πςξ αοηυ ζημκ μονακυ», νςηάεζ μ Ονέζ.
«Γέπεθζκ», θέεζ μ Ογυεθ.
1

εηξά ζπάλησλ, πεξίεξγσλ ιέμεσλ ηεο αγγιηθήο.
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Ζάπμζμξ θηζάπκεζ ημ UPGAZED.
«Ώοηυ ιπμνεί κα ηθαπεί», θέεζ μ Ογυεθ.
«Θε έκα βνάιια», θέεζ μ Θάνθμκ. «GAZUMPED».
O Ογυεθ έπεζ δέηα θέλεζξ ιπνμζηά ημο. WEDGIES, JURATORY,
ECLIPSES, FIXATION, HEADWAITER, VAQUERO, ATARAXY,
MAFFICK, DEREGULATING ηαζ DIRIGIBLES. Ώθμφ έθηζαλε ηαζ ημ
MASCOTS, έπεζ έκηεηα. Θεηά ηάπμζμξ ηθέαεζ ημ ECLIPSES θςκάγμκηαξ
SPECIALIZES ηζ μ Ογυεθ είκαζ πάθζ ζηζξ δέηα. Λ Θάνθμκ παίνκεζ ημ
MASCOTS ιε ημ IOTACISMS. Ομ WEDGIES βίκεηαζ EDGEWISE. Ληηχ.
«Θα ημ πάνς», θέεζ μ Θάνθμκ. «Θα πάνς ημ SPECIALIZES ζμο».
Βκχ μ Θάνθμκ θέεζ ημοηαιάνεξ, μ Ογυεθ θςκάγεζ απενίζηεπηα
«CONVEYOR!»
«Ξημ δζάμθμ», θέεζ μ Θάνθμκ.
«Βίζαζ πμθφ απαζπμθδιέκμξ ιε ηδ θθοανία ζμο εκχ εβχ
ακαβναιιαηίγς», θέεζ μ Ογυεθ.
Ζαιζά θμνά δεκ πζζηεφς πςξ αοημί μζ δομ ηφπμζ ανίζημκηαζ ζημ
ίδζμ δςιάηζμ ιαγί, πένα απυ ηδκ ημζκςκζηυηδηα πμο δείπκμοκ. Ζζ υιςξ
ιμζνάγμκηαζ ιζα ζηακυηδηα, ηυζμ ζδιακηζηή ζηζξ ακυιμζεξ γςέξ ημοξ.
Λ Ογυεθ πνμζεέηεζ ηα FOOTIER & GEOGRAPHY. «GEOPHAGY ι’
έκα R», ζδιεζχκεζ μ Θάνθμκ. Λ Ογυεθ αθθάγεζ ημ SCIUROID ζε
RIDICULOUS. Όζηενα παίνκεζ ημ MEZQUIT, θεάκμκηαξ ζηζξ δεηαηνείξ. Λ
Θάνθμκ έπεζ πέκηε. Ηέεζ πςξ έπεζ ημθθήζεζ ζημ κα ηθέρεζ ημ CHAPERONES
πμο ηάπμζμξ άθθμξ έπεζ ζπδιαηίζεζ.
«OVERPREACHINESS», θέεζ. Γίκεηαζ έκζηαζδ.
«Σ, είκαζ ζςζηή θέλδ», θέεζ ηαζ ιεηά ημ Αέηαημ Merriam-Webster
πμο είκαζ απμεδηεοιέκμ ζ’ έκακ θμνδηυ οπμθμβζζηή, θέεζ πςξ δεκ είκαζ.
Λ Ογυεθ θςκάγεζ «VIXENISH!», έκα ηθάζια ημο δεοηενμθέπημο
πνζκ ειέκα.
«Θάβηα ιμο, ημ είδα αοηυ», ηθαρμονίγς. «Βπζηέθμοξ είδα έκα».
Ώθθά μ Ογυεθ δεκ εα ιμο ημ δχζεζ. Λζ ηακυκεξ είκαζ ηακυκεξ.
Θαγεφεζ ημ FLUNKEY. Λ Ογυεθ έπεζ δεηαεκκζά θέλεζξ ιπνμζηά ημο.
Ββχ ηαιία.
Ομ Ξηναιπθ είκαζ ζακ ημ άθια επί ημκηχ. Βίζαζ πενήθακμξ ακ
έπεζξ πενάζεζ έκα φρμξ, έπεζξ ηάκεζ έκα πνμζςπζηυ νεηυν, ηαζ ιεηά αοημί μζ
δζααμθειέκμζ ηνζηέξ αάγμοκ ημκ πήπο δομ πυκημοξ ρδθυηενα. Ζζ υηακ ημκ
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νίπκεζξ ηαζ ηάκεζξ εθεφεενδ πηχζδ άημκα ηάης ζημ ζηνχια, δεκ ιπμνείξ
κα εοιδεείξ πχξ ήηακ υηακ ακέααζκεξ ζηα φρδ.
Αεκ πζζηεφς, ιε υθα ηα ζημζπεία κα δείπκμοκ ημ ακηίεεημ, υηζ έπς
αεθηζςεεί ηαευθμο. Λζ αιθζαμθίεξ ιμο εκζζπφμκηαζ ηδκ έαδμιδ διένα, υηακ
ιαγεφς έκα ηεθεοηαίμ 2-4, πέθημκηαξ ζημ 16-20 βζα υθδ ηδ δζμνβάκςζδ.
ηακ ηαηαηνμπχκμιαζ ζημκ αβχκα 35 απυ ηδκ Ώσθίκ Γηνμοκ, ιζα
εοπάνζζηδ, ζπζνηυγα ηαζ βζα πμθφ ηαζνυ παίηηνζα ηδξ ιεζαίαξ ηαηδβμνίαξ
απυ ημ Ξζάηθ, ηδκ μπμία είπα ηενδίζεζ κςνίηενα ζημ ημονκμοά, δ ηαηάεθζρή
ιμο πνέπεζ κα είκαζ μθμθάκενδ. Δ Ώσθίκ ηάκεζ ηδ ιαιά ή, αηνζαέζηενα, ηδ
βζαβζά. «Έπεζξ ηδκ ζηακυηδηα ηαζ ημκ δοκαιζζιυ», θέεζ, πνμζπαεχκηαξ κα
ιμο θηζάλεζ ημ ηέθζ. «Βίζαζ άνζζημξ παίηηδξ. Ξφκημια εα είζαζ ζηδκ
ηαηδβμνία ηςκ ελπέν».
Αζραζιέκμξ βζα έκακ ηαθυ θυβμ, ηδκ πζζηεφς βζα έκα θεπηυ – ιε
υθα ηα ζημζπεία κα δείπκμοκ ημ ακηίεεημ, πάθζ. Θε θίβεξ θνάζεζξ δ
ηαθυηνμπδ Ώσθίκ έηακε ηδ αδμιάδα ιμο κ’ αλίγεζ ημκ ηυπμ. Ίζςξ έπεζ δίηζμ.
Ίζςξ πνάβιαηζ έπς αοηυ πμο πνεζάγεηαζ. Βηείκμ πμο δεκ είκαζ λεηάεανμ,
είκαζ ακ αοηυ είκαζ ηαθυ ή υπζ.
Μενπαηχκηαξ ηαηά ιήημξ ημο πμηαιμφ Ονάηζ ιε ηζξ
δεκηνμζημζπίεξ ζηζξ υπεεξ ημο, μ μπμίμξ δζαηνέπεζ ημ ηέκηνμ ημο Νίκμ,
ιαηνζά απυ ηα ηαγίκα, έκαξ εκενβυξ αθθά αζχκζα ανπάνζμξ παίηηδξ (ηαζ
ζηακμπμζδιέκμξ ιε ημκ εαοηυ ημο) παναηδνεί υηζ ήδδ έπς ηδ ζθναβίδα εκυξ
ελπέν. Ιμιίγς υηζ είιαζ ηαθφηενμξ απυ ηδ ααειμθμβία ηαηάηαλήξ ιμο.
Ππμζηδνίγς υηζ μζ ημνοθαίμζ παίηηεξ αλίγμοκ ιεβαθφηενμ ιενίδζμ απυ ηα
πνδιαηζηά έπαεθα (ιζα πμθφπνμκδ δζαιάπδ ζημ Ξηναιπθ). Ζαζ ηα ηάκς
υθα ιε ηάπςξ πμθφ εκενβδηζηυ ηνυπμ.
«Ξζβά ζζβά βίκεζαζ ιδ θοζζμθμβζηυξ», θέεζ.
Οεθεζχκς ιε επίδμζδ 18-21. Λ Ζαπεθέημ ηενδίγεζ ηδκ ηαηδβμνία
ελπέν ιε ηεθζηή επίδμζδ 30-9, επακααεααζχκμκηαξ ηδκ οπενμπή ημο. Λζ
παίηηεξ ημκ επεοθδιμφκ υνεζμζ, ηζ αημθμοεμφκ αβηαθζέξ ηαζ θζθζά υηακ
παναθαιαάκεζ ημ πνχημ ανααείμ ηςκ 2.000 δμθανίςκ. Λ Θάνθμκ ιε
επίδμζδ 19-20 ιέκεζ ιαηνζά απυ ηα θεθηά – ηαζ άθναβημξ.
Ώνβυηενα, παναπμκζέηαζ ζημ πθήεμξ βζα ηα απαίζζα βνάιιαηα πμο
ηνάαδλε ζηδ δζάνηεζα ημο ημονκμοά. Ρνεζαγυηακ κα ηενιαηίζεζ ζημοξ ηνεζξ
πνχημοξ, θέεζ, βζα κα αβάθεζ ηα εζζζηήνζα επζζηνμθήξ ημο θεςθμνείμο βζα ηδ
ΐαθηζιυνδ. «Οα βνάιιαηα», παναηδνεί μ ελπέν ζοκάδεθθυξ ημο Ογυεθ
Γμουπκζη, «δεκ κμζάγμκηαζ βζα ημ θεςθμνείμ». Αακείγς ζημκ Θάνθμκ αηυιδ
100 δμθάνζα βζα κα βονίζεζ ζπίηζ ημο.
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14. Ηέζηεν

Ο

Ηέζηεν Ξυκιπνακ είκαζ έκαξ λεναηζακυξ ελδκηάνδξ ιε βηνίγα
ηαηζανή βεκεζάδα, θαθαηνυ ηεθάθζ, πάκηα ηαθοιιέκμ ιε ιαθαηυ
ηαπέθμ ημο ιπέζγιπμθ ηαζ βκςζηζηυ παιυβεθμ. Έπεζ αηυιδ ααεζά,
ήνειδ, θζθμιαεή μιζθία πμο ηναηάεζ αιοδνυηαηα ίπκδ ηδξ ακαηνμθήξ ημο
ζηδ Ιέα Πυνηδ. Φμνάεζ ζηνυββοθα ιεηαθθζηά βοαθζά ιε πμκηνμφξ θαημφξ,
θακεθέκζα πμοηάιζζα ακμζπηά πάκς απυ ηζ-ζενη ζε βήζκμοξ ηυκμοξ,
θανδζά πακηεθυκζα ηαζ ζένκεζ ηα πυδζα ημο ιέζα ζε ιελζηάκζηα ζακδάθζα
ηαζ ηάθηζεξ. Λ Ηέζηεν ιμζάγεζ ι’ αοηυ πμο είκαζ: έκαξ παθζυξ
νζγμζπαζηζηυξ.
Ώπυ ημ Νίκμ βζα ημ Ξακ Φνακζίζημ ηάκς μημζηυπ ζημκ Ηέζηεν, μ
μπμίμξ ιυθζξ έπεζ ηενιαηίζεζ ηνίημξ ζημ ημονκμοά, ηαζ ζηδ ζφκηνμθυ ημο
Ογυακ, παίηηνζα ηδξ ιεζαίαξ ηαηδβμνίαξ. Θε ημκ Ηέζηεν έπμοιε
επζημζκςκήζεζ ιέζς ζιέζθ· ιμο ’πεζ δχζεζ, ζε ζοκέπεζεξ, ειπζζηεοηζηά
ζημζπεία ηδξ γςήξ ημο. Αδθςιέκμξ, ακ υπζ ιε ηαιπέθα, ημιιμοκζζηήξ, μ
Ηέζηεν έπεζ ηάκεζ ηα πάκηα, απυ ηδ θεζημονβία ιδπακχκ ηαλζκυιδζδξ
ηανηχκ βζα οπμθμβζζηέξ ηδξ ΕΐΘ ιέπνζ μδδβυξ ηαλί ζε ιζα πίπζηδ εηαζνεία
ζημ Θπένηθεσ ηαζ δζεοεοκηήξ ηςκ βναθείςκ ηδξ εθδιενίδαξ ημο ηυιιαημξ,
ηδξ The People’s World. Ώοηυκ ημκ ηαζνυ δμοθεφμοκ ιαγί ιε ηδκ Ογυακ ςξ
βναιιαηείξ ζε ιζα πνμμδεοηζηή δζηδβμνζηή εηαζνεία ημο ηθακη.
Λ Ηέζηεν ηάκεζ ζπμοδαία πανέα: ηαθά δζαααζιέκμξ,
ζζπονμβκχιςκ, δίηαζμξ ηαζ βεκκαζυδςνμξ. Άθδζε απμβεφιαηα ηδ δμοθεζά
ημο βζα κα ιε λεκαβήζεζ ζημ Ξακ Φνακζίζημ, κα ιε ζοζηήζεζ ζ’ έκακ θίθμ
ημο, ενφθμ ζημκ ηυζιμ ηςκ παζπκζδζχκ, ηαζ βζα κα πάνς ιένμξ ζε ιζα
ζοκάκηδζδ ημο θαζκμιεκζηά εηηεκηνζημφ ημπζημφ μιίθμο Ξηναιπθ. Βίκαζ
επίζδξ μ ζφκδεζιυξ ιμο ιε ημ ιαηνζκυ πανεθευκ ημο Ξηναιπθ ηαζ ηδκ
παθζά Ιέα Πυνηδ, υπμο ιπμνμφζεξ κα πενζθένεζαζ ζε ιαβαγζά
μπμζαδήπμηε χνα ηδξ διέναξ ή ηδξ κφπηαξ ηαζ κα παίγεζξ έκα παζπκίδζ. Δ
βμδηεία εκυξ ηέημζμο ηυπμο βζα ημκ δναπέηδ ηδξ ηαεδιενζκυηδηαξ – καζ,
είκαζ ηάηζ πμο μκεζνεφμιαζ.
Γζα ιέκα, μ Ηέζηεν ακηζπνμζςπεφεζ ηδκ πκεοιαηζηά οβζή
πθεονά ημο παζπκζδζμφ. Βίκαζ μ πζμ δζαηνζηζηυξ απ’ ημοξ ζοκηνυθμοξ ιμο
ζημ Ξηναιπθ, ηζ αοηυξ πμο δζαεέηεζ ηδ ιεβαθφηενδ αοημβκςζία. Αεκ
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πμθοθμβεί εβςζζηζηά βζα ηα βνάιιαηα πμο παίνκεζ. Βπαζκεί ημοξ
ακηζπάθμοξ ημο υηακ ημ αλίγμοκ ηαζ βίκεηαζ ακηαβςκζζηζηυξ ιυκμ υηακ
είκαζ αθάηεξ. (ηακ ηάπμζμξ ζδζαίηενα ηθεζζιέκμξ ζημκ εαοηυ ημο ελπέν
ακαηάθορε ηζξ πμθζηζηέξ πεπμζεήζεζξ ημο Ηέζηεν, ημο είπε, «Ώημφς υηζ
είζαζ ημιιμοκζζηήξ». Λ Ηέζηεν ζηέθηδηε κ’ απακηήζεζ, «Ώκ δεκ ήζμοκ
απμννμθδιέκμξ πάκημηε ιε ημ κα λακαιεηνάξ ηζξ θέλεζξ ηαζ κα ακδζοπείξ
βζα ηδκ ηφπδ ηςκ ακηζπάθςκ ζμο, εα ι’ είπεξ αημφζεζ κα ηναβμοδάς ημκ
φικμ “Δ Βλμοζία ζηα Ξμαζέη!”, ηαζνυ ηχνα»). Ζμιιμφκζ ή υπζ, μ Ηέζηεν
παναδέπεηαζ πςξ ημο ανέζεζ κα παίγεζ βζα θεθηά. («Ραθάεζ ηα πνάβιαηα ιε
ηάπμζμκ ηνυπμ», θέεζ, «αθθά δεκ εα πήβαζκα ζε ηάπμζμ ημονκμοά ακ δεκ
είπε πνδιαηζηυ ανααείμ»). Ζζ ίζςξ δ ιεβαθφηενδ έκδεζλδ βζα ηδκ ημζκςκζηή
ημο ηαθθζένβεζα είκαζ υηζ ιπμνεί κ’ απμθαφζεζ έκα ηαθυ βεφια δίπςξ κα
οπμθμβίγεζ ημ ιενίδζμ ημο ηαεεκυξ ιέπνζ ημ ηεθεοηαίμ ηένια.
Λ Ηέζηεν είκαζ εζθζηνζκήξ βζα ημ πυζμ αοηυ ημ παζπκίδζ έπεζ
δζαιμνθχζεζ ηδ γςή ημο. Βίκαζ πμθφ απθυ. Λ Ηέζηεν πάκηα έκζςεε πςξ
δεκ ηαίνζαγε πμοεεκά – ζηδκ μζημβέκεζά ημο, ζηα ζπμθεία, ζημκ ημζκςκζηυ
πενίβονμ, ζημκ ηυπμ ενβαζίαξ. Ομ Ξηναιπθ ημο πνυζθενε ιζα ζοβηνυηδζδ,
απ’ ηδ ιζα ιε ημκ ηνυπμ πμο παίγεηαζ ημ παζπκίδζ, απ’ ηδκ άθθδ ιε ημ
ζφιπακ ιέζα ζημ μπμίμ παίγεηαζ. Ομ Ξηναιπθ αμήεδζε ημκ Ηέζηεν κα
δναπεηεφζεζ απυ ημκ ηυζιμ ηαζ κα ημο δχζεζ κυδια ηαοηυπνμκα.
«Δ γςή δοζημθεφεζ υηακ δεκ λένς ηζ είιαζ οπμπνεςιέκμξ κα
ηάκς», ιμο θέεζ μ Ηέζηεν ηαεχξ ηνχιε ζάκημοζηξ ζημ βναθείμ εκυξ
ζοκεηαίνμο ηδξ δζηδβμνζηήξ εηαζνείαξ. «Ξημ Ξηναιπθ δμηζιάγεζαζ. Ππάνπεζ
ιζα πμθφ ζοβηεηνζιέκδ δμηζιαζία ζε ηάεε αήια. Λζ ηακυκεξ είκαζ
πεκηαηάεανμζ ζακ ηνφζηαθθμ ζε ζπέζδ ιε άθθα ημιιάηζα ηδξ γςήξ. Άζε
πμο δεκ οπάνπμοκ πενίπθμημζ πανάβμκηεξ. Ομ ηάκς βζα ημκ εαοηυ ιμο ή
ημ ηάκς βζα κα βίκεζ ηάπμζμξ άθθμξ πθμφζζμξ; Έπεζ εεηζηέξ ή ανκδηζηέξ
ημζκςκζηέξ πνμεηηάζεζξ; Θ’ αοηήκ ηδκ έκκμζα, είκαζ αθδεζκυ».
Ξπεδυκ ζανάκηα πνυκζα ιεηά, μ Ηέζηεν ιπμνεί αηυιδ κα
ακαηαθεί ημ ζηδκζηυ: ηδκ ενεζπςιέκδ μζημδμιή δίπςξ αζακζέν ζηδκ 42 δ
Λδυ, δίπθα ζημ εέαηνμ «Ιέμ Άιζηενκηαι», ηδ ιμοκηή αίεμοζα ημο
δεοηένμο μνυθμο πμο έαθεπε ζηα ζελζυπ ηαζ ηα πμνκμζζκειά ηδξ Οάζιξ
Ξημοέαν, ηδκ ακεπαίζεδηδ ιονςδζά μφνςκ ζηδ ζηάθα, ημοξ δθζηζςιέκμοξ
κα ηαιπμονζάγμοκ πάκς απυ ηα ηαιπθυ ημο ζηαηζμφ, ηδκ ηανδζά ημο κα
πηοπάεζ ηαεχξ ακέααζκε δομ δομ ηα ζηαθζά· ημ «Ζθαιπ Ξηαηζμφ ηαζ
Ιηάιαξ ηδξ Ιέαξ Πυνηδξ», βκςζηυηενμ ςξ «Ομ Ξπίηζ ηςκ φθθςκ», ήηακ
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ακμζηηυ είημζζ ηέζζενζξ χνεξ ηδ ιένα. Ππήνπε μ ηονίςξ πχνμξ βζα ζηάηζ, δ
κηάια παζγυηακ ζημ πίζς ιένμξ. Θζα ημθθδηή αίεμοζα ζηέβαγε ημ ιπνζηγ
ηζ άθθδ ιία πενζζζυηενμ ζηάηζ ηαζ Ξηναιπθ. Ήηακ ημ πζμ γςκηακυ
ζφιαμθμ ιζαξ επμπήξ υπμο ηα ζαθυκζα παζπκζδζχκ πνυζθενακ ιζα
απμδεηηή, ακ υπζ ζοκμθζηά εοοπυθδπηδ, ροπαβςβία βζα άκηνεξ
ζοβηεηνζιέκδξ δθζηίαξ ηαζ ζδζμζοβηναζίαξ.
Λ Ηέζηεν άνπζζε κα ζοπκάγεζ ζημ ζηέηζ ζηζξ ανπέξ ημο ’60.
Λ ζδζμηηήηδξ, μ Ογμκ Φμφνζα, πνέςκε ημ παζπκίδζ 20 ζεκηξ ηδκ χνα ηαηά
ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ. Οα ιεζάκοπηα, δ πνέςζδ πήβαζκε ζηα 30 ζεκηξ ηαζ
ζηζξ δφμ ημ πνςί, ζηα 60 ζεκηξ. Ομ Ξπίηζ ηςκ φθθςκ ήηακ μ ηυπμξ υπμο μζ
αθακείξ ηαζ, ιε ηα ζοιααηζηά ημζκςκζηά πνυηοπα, απμηοπδιέκμζ, αθθά
ζοπκά έλοπκμζ ηαζ πανζζιαηζημί, ιαγεφμκηακ βζα κα ηάκμοκ αοηυ πμο
έηακακ ηαθφηενα ηαζ αβαπμφζακ πενζζζυηενμ: κα παίλμοκ παζπκίδζα,
ζοκήεςξ ιε θεθηά. Ήηακ έκα ηαπκζζιέκμ, ενεεζζηζηυ ηαηαθφβζμ απυ ημκ
ηαναβιέκμ έλς ηυζιμ.
Γζα ημκ Ηέζηεν, ημ Ξπίηζ ηςκ φθθςκ ήηακ ζακ ημ ζπίηζ πμο
πμηέ δεκ είπε. Γεκκήεδηε απυ Λφββνμοξ ιεηακάζηεξ βμκείξ ηδξ ενβαηζηήξ
ηάλδξ ζηδκ Ώζηυνζα ημο Ζμοίκξ, αιέζςξ ιεηά ηδκ ηνίζδ ημο ιεζμπμθέιμο.
Λ παηέναξ ημο, ιαναβηυξ πμο αβαπμφζε ηδκ μιάδα ιπέζγιπμθ Giants ηδξ
Ιέαξ Πυνηδξ ηζ έπζκε πμθφ, πέεακε υηακ μ Ηέζηεν ήηακ έκηεηα. Δ ιδηένα
ημο είπε έκα ζοκμζηζαηυ γαπανμπθαζηείμ πμο έπεζε έλς, ιεηά δμφθερε ςξ
νάθηνα ζε άεθζα ιζηνά ενβμζηάζζα βζα κα γήζεζ ηα έλζ παζδζά ηδξ. Γζα ιζα
πενίμδμ, επηά ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ ζηνζιχπκμκηακ ζ’ έκα δζαιένζζια ι’
έκα οπκμδςιάηζμ ηζ έκα ιπάκζμ ζε ιζα εθεεζκή βεζημκζά.
Ξημ θφηεζμ Θπνάζακη, «υθμζ ήηακ βζα βηαναγζένδδεξ», υιςξ
μ Ηέζηεν δζαηνζκυηακ ζηα ιαεήιαηα ηαζ μζ ηαθφηενμί ημο θίθμζ ήηακ ηα
εοηαηάζηαηα εαναζυπμοθα απ’ ημ Ξακζζάζκη πμο έιεκακ ζε
δεκηνμθοηειέκμοξ δνυιμοξ. Ώοημί ημκ δίδαλακ ηζεάνα, ζηάηζ ηαζ ανζζηενή
πμθζηζηή. ηακ δ ιδηένα εκυξ θίθμο ημο είπε, «ΐυνεζα Ζμνέα; Δ ΐυνεζα
Ζμνέα δεκ λεηίκδζε ημκ πυθειμ ηδξ Ζμνέαξ», μ Ηεξ ακηζθήθεδηε πςξ ήηακ
ημιιμοκζζηέξ. Έπμκηαξ δεζ ηδκ ίδζα ημο ηδ ιδηένα κα νάαεζ αθελίπηςηαπαζπκίδζα ζδνχκμκηαξ ζε αζμηεπκίεξ, ημο άνεζακ μζ αηάηεξ ηδξ ενβαηζηήξ
ηάλδξ ηςκ ιεζμαζηχκ θίθςκ ημο. «Έαθεπα ακενχπμοξ ζηδ βεζημκζά ιμο
κα ζηίγμκηαζ ζηδ δμοθεζά έηζζ χζηε αοημί ιε ημοξ μπμίμοξ πήβαζκα ζπμθείμ
κα έπμοκ ιζα ηαθή γςή», θέεζ μ Ηέζηεν, «ηαζ ζηεθηυιμοκ, βζαηί αοημί κα
ιδκ έπμοκ ιζα ηαθή γςή;»
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Λ Ηέζηεν ιπήηε ζημ ημθέβζμ ημο Ζμοίκξ αθθά δεκ είπε
ηίκδηνα ηαζ ηα πανάηδζε. Θζα ζεζνά απυ ηαηά αιεζαυιεκεξ δμοθεζέξ
απθχξ δοκάιςζακ ηα πμθζηζηά ημο πζζηεφς· δμοθεφμκηαξ ζε ιζα εηαζνεία
θενιμοάν, μ Ηέζηεν είδε ζανάκηα ιεηακάζηεξ κα ιμπεμφκ βζα έκα
ηζπμηέκζμ ιενμηάιαημ, πίζς απυ ιζα ηθεζζηή πυνηα. Μέηοπε ζ’ έκα ηεζη ηαζ
πήνε ιζα δμοθεζά ζηδκ ΕΐΘ. Ώθθά δεκ άκηεπε κα θμνάεζ ημοζημφιζ ηαζ
βνααάηα ηαζ δεκ ηαίνζαγε ημζκςκζηά, έηζζ ηα πανάηδζε ιεηά απυ θίβμοξ
ιήκεξ. Δ εηπαίδεοζή ημο ημφ έδςζε ηζ άθθεξ δμοθεζέξ επελενβαζίαξ
δεδμιέκςκ, ιεηά έιαεε θίβμ πνμβναιιαηζζιυ ηζ έηακε ηδ ιζα δμοθεζά ιεηά
ηδκ άθθδ βζα κα ζοκηδνείηαζ, πμηέ πάκς απυ έλζ ιήκεξ ηδ θμνά. «Λ
πενζμνζζιυξ ζε ιζα δμοθεζά ήηακ πμθφ δφζημθμξ βζα ιέκα», θέεζ μ Ηέζηεν.
«Μμθθά πνμαθήιαηα ανιμδζμηήηςκ».
Όζηενα απυ έκακ πνχζιμ απμηοπδιέκμ βάιμ, μ Ηέζηεν θίβμ
πνζκ ηα ηνζάκηα ημο γμφζε ημκηά ζημ πακεπζζηήιζμ Ζμθμφιπζα, ζ’ έκα
δςιάηζμ λεκμδμπείμο ιε 40 δμθάνζα ημ ιήκα, υηακ βκχνζζε ιζα μιάδα
ηεθεζυθμζηςκ πμο ήηακ ιακζαημί ιε ημ ζηάηζ. Έπαζγακ ζηάηζ ζημ πίζς
ιένμξ εκυξ ιπαν πμο θεβυηακ «Ρνοζυξ Ξζδδνυδνμιμξ», απυ ηζξ δέηα ημ
ανάδο ςξ ηζξ ηέζζενζξ ημ πνςί πμο ημ ιαβαγί έηθεζκε. Όζηενα έθεοβακ βζα
ημ δζαιένζζια εκυξ απυ ημοξ παίηηεξ, έπζκακ ηζάζ ηζ έπαζγακ βνήβμνεξ
πανηίδεξ –πέκηε θεπηά μ παίηηδξ– ςξ ημ πνςί. Θζα αναδζά, πμο ημ
δζαιένζζια δεκ ήηακ δζαεέζζιμ, πήβακ ζημ Ξπίηζ ηςκ φθθςκ.
Λ Ηέζηεν ήηακ ζηακυξ ζηαηζζηήξ, ανηεηά ηαθυξ βζα κα
κζηάεζ υθμοξ υηακ ήηακ έθδαμξ ηαζ κα ακηζζηέηεηαζ αλζμπνεπχξ ζημοξ
κέμοξ ημο θίθμοξ. Ώθθά απέκακηζ ζημοξ παζηηανάδεξ ζημ Ξπίηζ ηςκ
φθθςκ ήηακ ακεπανηήξ ζηαηζζηήξ. Λ Ηεξ ιπμνμφζε κα θφζεζ
ζοβηεηνζιέκα πνμαθήιαηα ιε ηδκ ζηακυηδηα εζδζημφ, αθθά δεκ πχκεοε ηδκ
απαζημφιεκδ εηιάεδζδ αζαθίςκ βζα κα δζαηνζεεί ζημκ ακηαβςκζζιυ. «ηακ
παίγς μθυηθδνμ παζπκίδζ, πάκμιαζ», θέεζ. Έηζζ, υηακ έκαξ απυ ημοξ ηφπμοξ
ημο «Ρνοζμφ Ξζδδνυδνμιμο» ειθακίζηδηε ζημ ιπαν ι’ έκα ζεη ημο
Ξηναιπθ ηζ έκα θελζηυ, μ Ηέζηεν ήηακ πνυεοιμξ. «Μαίγμοκ ηαζ Ξηναιπθ
ζημ Ξπίηζ ηςκ φθθςκ», ακήββεζθε μ θίθμξ, «ηαζ πνδζζιμπμζμφκ
πνμκυιεηνμ!»
«Θοιάιαζ κα παίγς ORGANIZE ζε ηνζπθή αλία ζ’ έκα απυ
ηα πνχηα παζπκίδζα ηαζ δ ηανδζά ιμο κα πηοπάεζ», θέεζ μ Ηέζηεν. «Θζα πζμ
βθοηζά ικήιδ είκαζ κα παίγς THROMBIN. Αζάααγα ημ Scientific American
ηαηηζηά, ακ ηαζ ζπάκζα μθμηθήνςκα ηάπμζμ άνενμ. ιςξ ιάγεοα θέλεζξ
ηαζ απυ εηεί πήνα ημ THROMBIN, απθχξ ιμο ήνεε άλαθκα ζημ ιοαθυ.
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Θοιάιαζ εοπάνζζηα ηδκ ακήζοπδ δοζανεζηδιέκδ έηθναζδ ζημ πνυζςπμ
ημο θίθμο ιμο Ρέκνζ ηαεχξ έηακε έκζηαζδ ηαζ ηδ δοζθμνία ημο υηακ δ
θέλδ απμδείπηδηε ζςζηή».
Λ Ηέζηεν παναημθμοεμφζε ημοξ παίηηεξ ημο Ξηναιπθ ζημ Ξπίηζ
ηςκ φθθςκ ηαζ ζοκανπαγυηακ απυ ηδκ ζηακυηδηά ημοξ κα ηάκμοκ ηυζεξ
πμθθέξ επηαβνάιιαηεξ ηζ μηηαβνάιιαηεξ θέλεζξ. «Θοιάιαζ ημκ Ρέκνζ κα
θέεζ, “άπκε βζα πνμεέιαηα ηαζ επζεήιαηα. Ζαζ εα ηάκεζξ ζοκέπεζα
ζηναιπθ”».
Θεηά απυ ιζα ζεζνά δμοθεζέξ ηαζ ζπέζεζξ, μ Ηέζηεν έπζαζε
ημκ εαοηυ ημο κα ζοπκάγεζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ ζημ Ξπίηζ ηςκ φθθςκ, ημ
μπμίμ βζ’ αοηυκ άθθαλε απυ ιμοκηυ, ακεοβζεζκυ θδιένζ παθααχκ
δθζηζςιέκςκ ακαημθζημεονςπαίςκ, ζ’ έκακ εεζζιυ «ζζπονυ υζμ έκα
κανηςηζηυ». Γνήβμνα, μζ άκενςπμζ πμο έδεζπκακ ηυζμ δθζηζςιέκμζ ηαζ
πενίενβμζ ηδκ πνχηδ θμνά πμο πήβε, απέηηδζακ πνμζςπζηυηδηα. Βηεί
ήηακ μ Φνέκηζ ημ άνζ ηζ μ Φνακη μ Ββηθδιαηίαξ Ιαγί ηαζ μ Ογαη μ
Εζναδθίηδξ ηαζ μ Ξίκηκεσ μ Μζεδηυιμνθμξ ηζ έκαξ ιζηνμηαιςιέκμξ πμο
υθμζ ημκ θχκαγακ Θίζηεν Νμοιπζκζηάζκ. Λ Θίζηεν Νμοιπζκζηάζκ έθεβε,
«Γεζα, πχξ είζηε;» ζε ηακέκακ μοζζαζηζηά ηαζ δζδβμφκηακ ημ ίδζμ αζηείμ
ζοκέπεζα: «Μήβα ζζκειά». «Οζ είδεξ;» «Ήηακ ζημηεζκά εηεί πένα. Αεκ
ιπμνμφζα κα δς ηίπμηα».
Ομ Ξπίηζ ηςκ φθθςκ ήηακ ηυπμξ ζοκάκηδζδξ βζα
εονςπαίμοξ Βαναίμοξ πμο είπακ εβηαηαθείρεζ ηα ζπίηζα ημοξ ηαηά ημκ
Αεφηενμ Μαβηυζιζμ. Ώκηάθθαγακ ελοπκάδεξ βζα ημκ οπνυ Μυθειμ ηαζ
κέα απυ ζοββεκείξ ζηδκ παηνίδα ηαζ ιάθςκακ ζπεδυκ βζα ηα πάκηα, απυ
ηδκ πμθζηζηή ηαζ ηδκ επζζηήιδ ςξ ηδ θμβμηεπκία ηαζ ηα αεθδηζηά. «Ώκ
ήεεθεξ ημζκςκζηέξ ζοκακαζηνμθέξ, ακ ήεεθεξ πθδνμθμνίεξ, ήηακ ημ
ηαηάθθδθμ ιένμξ κα παξ», ιμο θέεζ έκαξ απυ ημοξ εαιχκεξ, έκαξ
Λοββνμεαναίμξ πμο ημ έζηαζε ιεηά ηδ ζμαζεηζηή εζζαμθή ημο 1956 ζηδκ
Λοββανία, ιζα ιένα ζημ Λοάζζκβηημκ Ξημοέαν Μανη. «Ώοηυ βζκυηακ
παθζά, υηακ μζ παίηηεξ ήηακ δζακμμφιεκμζ», πνμζεέηεζ μ Θάεζμο Ηυθεν, μ
πμζδηήξ ηαζ παίηηδξ ημο Ξηναιπθ.
Ώθθά ηονίςξ ημ Ξπίηζ ηςκ φθθςκ ήηακ ιένμξ βζα κα
παίλεζξ. Ηέβεηαζ υηζ έκαξ ηζηάκαξ ημο ζηαηζμφ έπαζε ημ ηαηάζηδια
ηνμθίιςκ ημο ζ’ έκα παζπκίδζ. Λ πεθχνζμξ, θαθαηνυξ Ιζη μ Μαθαζζηήξ,
πμο είπε παίλεζ έκα νυθμ ζημ θζθι ημο Ξηάκθεσ Ζζμφιπνζη «Δ Αμθμθμκία»,
έθεβε «ζαπ» ηάεε θμνά πμο έηακε ιζα ηίκδζδ ηαζ «ιαη» ηάεε θμνά πμο
ήηακ ζαπ. Λ ίδζμξ μ Ζζμφιπνζη έπαζγε ηαιζά θμνά ζημ Ξπίηζ ηςκ φθθςκ,
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υπςξ ηαζ μ ιαέζηνμξ Ηέμκανκη Θπενκζηάζκ, πμο ενπυηακ ιεηά ηα
ημκζένηα. («Αεκ ήηακ ηαζ πμθφ ηαθυξ ζηαηζζηήξ», ιμο θέεζ έκαξ απυ ημοξ
παθζμφξ). Λ Θπυιπζ Φίζεν έπαζγε επίζδξ εηεί. Λζ εαιχκεξ ημο Ξπζηζμφ ηςκ
φθθςκ ήηακ έκα εηθεηηζηυ ιείβια απυ πεηοπδιέκμοξ επαββεθιαηίεξ,
παιέκεξ ροπέξ, έλοπκμοξ απνμζάνιμζημοξ, πζζημπμζδιέκμοξ ηνεθμφξ,
αεενάπεοημοξ ηγμβαδυνμοξ ηαζ ζεζδιαζιέκμοξ ηαημπμζμφξ. «Άκενςπμζ
παβηυζιζαξ ηθάζδξ πμο ήλενακ κα παίγμοκ παζπκίδζα ηζ ήλενακ κα ημ
ηάκμοκ ιε πθάηα, υπςξ ηαζ ιε εκδζαθένμκ», θέεζ μ Ηέζηεν. «Ήηακ ηέπκδ».
Λ Ηέζηεν πανάββεθκε έκα ιπμθ ιπζγεθυζμοπα Ζάιπεθ ηδκ
μπμία μ Ογμκ Φμφνζα ζέναζνε ακελήβδηα ι’ έκακ ηφαμ γάπανδ ηζ έκα
ζάκημοζηξ ιε ζαθάιζ (70 ζεκηξ) ηζ έπαζγε ζηάηζ, δεπυιεκμξ ζημζπήιαηα βζα
25 ζεκηξ ή ιζζυ δμθάνζμ ημ παζπκίδζ. Λζ παίηηεξ ημο πάνζγακ έκακ ίππμ ή
έκακ πφνβμ ή παίγακε ιε θζβυηενμ πνυκμ ζηα πνμκυιεηνά ημοξ απυ ημκ
Ηέζηεν, αθθά αοηυξ ζοκέπζγε κα πάκεζ. «Ώοηυξ ήηακ μ ηακυκαξ, αέααζα. Ώκ
ηάπμζμξ ζμο δίκεζ πθεμκέηηδια, είκαζ οπμπνεςιέκμξ κα ηενδίζεζ», ιμο θέεζ.
«Θε ημ πθεμκέηηδια θαζκυηακ πςξ ζε πενζθνμκμφζακ πμθφ».
Ομ Ξηναιπθ ηαηά ηάπμζμ ηνυπμ ήηακ δ εηδίηδζδ ημο
Ηέζηεν, εζδζηά ηαεχξ ζημ Ξπίηζ ηςκ φθθςκ πενζβεθμφζακ ηζξ
ημιιμοκζζηζηέξ ημο ηάζεζξ. Ώπμδείπεδηε μ ηαθφηενμξ ζημ Ξηναιπθ απυ
ηδκ πανέα ημο «Ρνοζμφ Ξζδδνυδνμιμο» ηαζ ηεθζηά ήεεθε κα δμηζιάζεζ ηδ
δφκαιή ημο εκακηίμκ ηςκ εαιχκςκ ημο Ξπζηζμφ ηςκ φθθςκ, υιςξ δεκ
ημθιμφζε. Οα ηαιπθυ ημοξ «θαίκμκηακ ζακ κα ήηακ ζε λέκδ βθχζζα», ηζ
εηηυξ αοημφ, παίγακε ηζ αοηυ ημ παζπκίδζ ιε θεθηά, επίζδξ. Λ Ηέζηεν δεκ
ήεεθε κα είκαζ ημ «ράνζ» – ημ ημνυζδμ, μ εφημθμξ ζηυπμξ. Ώθθά βζα έκα
δζάζηδια ήηακ.
Λ Ηέζηεν ακαηαθεί ηδκ πνχηδ θμνά πμο πνμζηθήεδηε βζα
Ξηναιπθ. «Ώοηυξ μ ηφπμξ, μ Ράνζ Φεθκηπάζι, παναημθμοεμφζε έκα
παζπκίδζ ακάιεζα ζε ιέκα ηζ έκακ απ’ ημοξ ημθθδημφξ ιμο ημο «Ρνοζμφ
Ξζδδνυδνμιμο». Βίπα ηα ALNOSTV. Ώθμφ έπαζλα, μ Φεθκηπάζι ιε νχηδζε
βζαηί δεκ έπαζλα SOLVENT. Ομο είπα υηζ δεκ βνάθεηαζ ιε Ώ. Ομ έραλε ηαζ
ιμο είπε πςξ είπα δίηζμ. Οδκ επυιεκδ θμνά πμο ημκ είδα ιμο γήηδζε κα
παίλμοιε. Μνυηεζκε ζημίπδια ιεβάθμ βζα ηυηε, ίζςξ πέκηε ζεκηξ ημκ πυκημ.
Θ’ έηακε ημιιάηζα. θμ αοηυ ημ εέια ιε ηα SOLVANT*/ SOLVENT ήηακ
ηέπκαζια. Ήηακ ημνοθαίμξ παίηηδξ πςνίξ πνμαθήιαηα μνεμβναθίαξ».
Θζα άθθδ θμνά, έκαξ παίηηδξ ημο έδςζε ηαζ ηα δομ ιπαθακηέν ηαζ ηα
ηέζζενα S- ιε ημκ υνμ υηζ μ Ηέζηεν εα έπαζνκε έκα ζε ηάεε βφνμ. «Θεηά
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απυ ηνεζξ ηζκήζεζξ, είπα ηνία S ζημ ηαηαναιέκμ ιμο ακαθυβζμ ηαζ δεκ
ιπμνμφζα κα παίλς».
Ξηδκ ανπή αοημί πμο ζημζπδιάηζγακ έδζκακ ζημκ Ηέζηεν ςξ 175
ααειμφξ πθεμκέηηδια ζε ηάεε παζπκίδζ. ιςξ μ Ηέζηεν ήηακ
απμθαζζζιέκμξ. Έθοκε παγθ ζηδ New York Post ανίζημκηαξ υζεξ ημ
δοκαηυκ πενζζζυηενεξ πεκηαβνάιιαηεξ θέλεζξ ιέζα ζε ιζα ιεβαθφηενδ θέλδ
ηαζ πνδζζιμπμζμφζε ημ Funk & Wagnalls, ημ θελζηυ ακαθμνάξ ζημ Ξπίηζ
ηςκ φθθςκ, ζακ ιπμφζμοθα. Έπαζγε ηαζ παναημθμοεμφζε άθθμοξ κα
παίγμοκ. Θζα ιαναεχκζα πανηίδα εκακηίμκ ημο Ώθ Οεγυνμ, οπμρήθζμο
δζδάηημνα θοζζηήξ, δζήνηεζε ηνεζξ ιένεξ ηαζ ηνεζξ κφπηεξ. Μνζκ πενάζεζ
ηαζνυξ, αηυιδ ηαζ μζ ηαθφηενμζ παίηηεξ ηα έανζζηακ ζημφνα ιε ημκ Ηέζηεν.
Ήηακ πζα απυ ημοξ ηαθφηενμοξ παίηηεξ ζημ Ξπίηζ ηςκ φθθςκ ηαζ
βεκζηυηενα ζηδκ πυθδ, ίζςξ ηαζ πακημφ.
ΐέααζα ηα παζπκίδζα δεκ είπακ ζδιαζία. Ώοηυ πμο είπε
ζδιαζία ήηακ ημ ζηέηζ. Ομ Ξπίηζ ηςκ φθθςκ ήηακ αοηυ υπμο μ Ηέζηεν
ιπμνμφζε κα αάθεζ ζηδ ζεζνά ηνεζξ ηανέηθεξ ηαζ κα ημζιδεεί, ακ ήηακ
πενζζηαζζαηά άζηεβμξ ή απθχξ ημοναζιέκμξ. Ήηακ εηεί υπμο έκαξ
ημηαθζάνδξ εαιχκαξ πμο ηάπκζγε Ζάιεθ, βκςζηυξ ςξ Οάζβηεν, ζοκήεζγε
κα ημκ παζνεηάεζ θέβμκηαξ, «Ηέζηεν! Ηέζηεν! Mein tuches ist dein shvester!»
– μ ηχθμξ ιμο είκαζ δ αδενθή ζμο. Δ παζνεημφνα αοηή έδςζε ζημκ Ηέζηεν
ημ ρεοδχκοιμ Οuches. Ομ Ξπίηζ ηςκ φθθςκ ήηακ αοηυ υπμο έκα
απνμζηάηεοημ παζδί Βαναίςκ απυ ιζα θηςπζά μζημβέκεζα ιεηακαζηχκ ημο
Ζμοίκξ πμο δεκ αζζεακυηακ άκεηα ιε ηδ δμοθεζά ημο ηαζ είπε πενζεςνζαηέξ
πμθζηζηέξ πεπμζεήζεζξ, ιπμνμφζε κα ανεζ ιζα αίζεδζδ επζηοπίαξ πμο ημο
επέηνεπε κα δναπεηεφεζ απυ ημκ έλς ηυζιμ.
«Έκα πνάβια πμο ημ Ξπίηζ ηςκ φθθςκ είπε ηαζ έθεζπε απ’
ημκ αθδεζκυ ηυζιμ ήηακ δ ακηζηεζιεκζηυηδηα», θέεζ μ Ηέζηεν. «Ώκ ήζμοκ
ηαθυξ, ηα οπυθμζπα θίβμ ιεηνμφζακ. Ώνπζηά, αοηυ ιε πείναγε. Ζάπμζμζ απ’
ημοξ ηαθφηενμοξ ζηαηζζηέξ ήηακ άεθζμζ. Οα έπαζνκακ απυ αθεθείξ ηαζ ημοξ
ημνυζδεοακ ζοβπνυκςξ. Αεκ άκηεπα ημ βεβμκυξ υηζ άκενςπμζ πμο ιμο
άνεζακ οπμηάζζμκηακ ζ’ αοημφξ, ακαβκςνίγμκηάξ ημοξ ιζα ακφπανηηδ
αίβθδ. Ώθθά ααειζαία, έπζαζα ημκ εαοηυ ιμο κα ημοξ οπεναζπίγμιαζ υηακ
ιζθμφζα ζε θίθμοξ. Βίκαζ ζακ ηδ ζηδκή ζημκ Ιμκυ υπμο μ Ώθ Μαηζίκμ θέεζ
ζηδκ Ιηασάκ Ζίημκ, “Οχνα πμζμξ είκαζ αθεθήξ;” ηακ άνπζζα κα ηάκς έκα
υκμια, αοηυ ζήιαζκε πμθθά βζα ιέκα. Ομ ’λενα πςξ δεκ ήηακ επεζδή
έβθεζρα ηάπμζμκ. ιςξ εοιάιαζ ηδ ζηζβιή πμο μ Ώθ Οεγυνμ ιε εκδιένςζε
βζ’ αοηυ. Βίπε υηζ ημ Ξηναιπθ ήηακ έκα πναβιαηζηυ δχνμ βζα ιαξ. «Ζαιία
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απυ ηζξ ιεβάθεξ θοζζμβκςιίεξ» –μζ παβηυζιζαξ ηθάζδξ ζηαηζζηέξ πμο
ζφπκαγακ ζημ ζηέηζ– «δεκ εα ιαξ έθεβε μφηε “βεζα” ακ δεκ είπαιε ηδ θήιδ
πςξ ήιαζηακ μζ ηαθφηενμζ, ή ακάιεζα ζημοξ ηαθφηενμοξ».
Ξπεδυκ ηίπμηε δεκ είπε ζδιαζία έλς απυ ηδκ αίεμοζα
αβχκςκ ιε ηα θχηα κέμκ, ιζα ζηάθα πάκς απυ ηδκ 42 δ μδυ. Λζ δμοθεζέξ
δεκ είπακ ζδιαζία. Λζ θίθμζ δεκ είπακ ζδιαζία. Λζ ένςηεξ είπακ αηυιδ
ιζηνυηενδ. «Ζάπμηε είπα δομ ζμαανέξ πενζπηχζεζξ ζοβπνυκςξ, υιςξ αοηυ
πμο ζηεθηυιμοκ ήηακ ιυκμ πςξ εα πάς ζημ Ξπίηζ ηςκ φθθςκ. Ζζ ήηακ
μκεζνειέκεξ βηυιεκεξ ηζ μζ δφμ», θέεζ μ Ηέζηεν. «Ώπθχξ αανζυιμοκ κα
ηάεμιαζ ιε γεοβάνζα ηαζ κα θθοανμφιε. Θ’ έηνςβε κα ηαηεαχ ζημκ
οπυβεζμ ηαζ κα πάς εηεί». Μανά ηαφηα, μ Ηέζηεν ηαηάθενε κα
λακαπακηνεοηεί. Ομ 1966 πακηνεφηδηε ιζα αββεζμπθάζηδ, ηδκ Ώκ, ιε
πμθζηζηυ βάιμ ζημ δδιανπείμ. Ώιέζςξ ιεηά ημ βάιμ, πήβε ζημ Ξπίηζ ηςκ
φθθςκ.
Λ Ηέζηεν έπαζλε ζημ πνχημ ημονκμοά Ξηναιπθ ηδξ Ιέαξ
Πυνηδξ. Αζμνβακχεδηε ζημ ηέθμξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ’60 απυ ημκ ζδζμηηήηδ
ιζαξ κέαξ αίεμοζαξ παζπκζδζχκ ζηδκ 72δ μδυ, ακάιεζα ζηζξ θεςθυνμοξ
Θπνυκηβμοεσ ηαζ Άιζηενκηαι, πμο μκμιαγυηακ ημ Ξπίηζ ημο Ξηαηζμφ. Λζ
δέηα ζοιιεηέπμκηεξ έπαζλακ υθμζ ιε υθμοξ δφμ θμνέξ, υπμηε ιπμνμφζακ
ηαζ ζε δζάζηδια δφμ εαδμιάδςκ, ημ ημονκμοά απέκεζιε πνχημ ανααείμ 35
δμθάνζα. (Αεκ ήηακ αέααζα ημ πνχημ ημονκμοά ζηδκ Ώιενζηή· είπε
πνμδβδεεί έκα ζημ Ξπανηξ ηδξ Ιεαάδα ημ 1961 ηαζ είκαζ πζεακυ κα είπακ
βίκεζ ηζ άθθα αηυιδ κςνίηενα).
Δ οπενμπή ημο Ηέζηεν ζημ Ξηναιπθ αιθζζαδηήεδηε απυ
ημκ Θάζη Ξέκηζμοζγ, έκακ απυθμζημ αββθζηήξ θζθμθμβίαξ ημο ημθεβίμο
Ώσυκα πμο πενκμφζε ηέζζενζξ ή πέκηε χνεξ ηδ ιένα ζημ Ξπίηζ ηςκ φθθςκ
πνμηαθχκηαξ άθθμοξ ζε παζπκίδζα Ξηναιπθ ηαζ ζηάηζ. (Ώνβυηενα έβζκε
πνςηαεθδηήξ ηςκ ΔΜΏ ζημ ηάαθζ). Λ Ξέκηζμοζγ δζέεεηε αοηυ πμο μ Ηέζηεν
ηζ άθθμζ ημνοθαίμζ παίηηεξ εεςνμφζακ πενζμνζζιέκμ θελζθυβζμ. Ώθθά έηακε
ηάηζ πμο δεκ έηακε ηακείξ άθθμξ: πηέκζγε ημ Funk & Wagnalls ηαζ
ζοκέηαζζε θίζηεξ. Μνμπμκμφζε ημκ εαοηυ ημο ζημ κα ιεηνά ηα βνάιιαηα
ιε ημ ιοαθυ ημο ηαεχξ αοηά παίγμκηακ, άθθδ ιζα πνςηάημοζηδ πναηηζηή.
Ζαζ ιάεαζκε κα παίγεζ ημ θζκάθε ηδξ ηάεε πανηίδαξ ιε αηνίαεζα. Λ
Ξέκηζμοζγ είπε βίκεζ εζδζηυξ ζημ ζηάηζ, υπζ βζαηί ήηακ ζδζμθοήξ αθθά βζαηί
ιεθεημφζε ηαζ οπμθυβζγε ηαζ ζοβηεκηνςκυηακ. Βθάνιμζε ηζξ ίδζεξ ηεπκζηέξ
ζημ Ξηναιπθ.
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Λ Ηέζηεν, απυ ηδκ άθθδ πθεονά, ήηακ βκςζηυξ ςξ έλοπκμξ
παίηηδξ ζηναηδβζηήξ αθθά υπζ ιε πενίθδιδ ικήιδ. ιςξ ηζ αοηυξ ηαζ μ
Θάζη έπαζγακ ιε ημκ ζοιααηζηυ ηνυπμ ηδξ επμπήξ, μ μπμίμξ εα
αιθζζαδημφκηακ απυ ημοξ παίηηεξ ζηναηδβζηήξ ηαζ ημοξ ιαεδιαηζημφξ
πμο ακέθααακ ημ παζπκίδζ ηδ δεηαεηία ημο ’80: αάθε ηάης πμθθά βνάιιαηα
κςνίξ ζημ παζπκίδζ βζα κα αολδεμφκ μζ πζεακυηδηεξ κα ηνααήλεζξ ηα
ιπαθακηέν ηαζ ηα S. Δ «ελζζμννυπδζδ» ηαζ δ «δζαπείνζζδ» ηςκ βναιιάηςκ
ημο ακαθμβίμο –δ δζαηήνδζδ οβζμφξ ζζμννμπίαξ ιεηαλφ θςκδέκηςκ ηαζ
ζοιθχκςκ ηαζ δ ηαημπή βναιιάηςκ πμο δζεοηυθοκακ ηα ζηναιπθ, υπςξ
ηα EST, ING ή AENR– ήηακ απθά ζε ελέθζλδ. Έκα ή δφμ ζηναιπθ ζημ
παζπκίδζ ήηακ πμθθά.
«Ζακείξ δεκ ιπμνμφζε κα ιαξ αββίλεζ», θέεζ μ Ηέζηεν. Ώοηυξ
ηζ μ Θάζη έζηδκακ πμθφςνεξ πανηίδεξ ζημ Ξπίηζ ηςκ φθθςκ. Ξημ
ημονκμοά ζημ Ξπίηζ ημο Ξηαηζμφ, μ Ηέζηεν ηζ μ Θάζη πενίιεκακ ςξ ημ
ηέθμξ βζα κα παίλμοκ ιεηαλφ ημοξ - ηζ ςξ ηδκ χνα αοηή είπακ επίδμζδ 15-1
ηαζ μζ δομ. Λ Ηέζηεν ηνάαδλε υθα ηα ηαθά βνάιιαηα ηαζ ηένδζζε ηαζ ηα
δομ παζπκίδζα, ηαεχξ ηαζ ηα 35$.
ιςξ βζα ημκ Ηέζηεν, ηάηζ άθθαγε. Δ Οάζιξ Ξημοέαν
πεζνμηένεοε. Λζ παθζάκενςπμζ έιμζαγακ πακηαπμφ πανυκηεξ ζημ Ξπίηζ ηςκ
φθθςκ. Ζαζ πμθθμί απυ ημοξ εαιχκεξ πμο έδζκακ ζημ ζηέηζ ηδκ
αζοκήεζζηδ βμδηεία ημο πέεαζκακ έκαξ έκαξ ή πήβαζκακ ζ’ άθθεξ αζπμθίεξ,
υπςξ ζηζξ ζππμδνμιίεξ. Γζα ηαθυ παζπκίδζ, ήηακ ιυκμ μ Ηέζηεν ηζ μ Θάζη.
Λ Ηέζηεν άνπζζε κα αζζεάκεηαζ άαμθα πμο πενκμφζε ηυζμκ ηαζνυ ιε ημκ
Ξέκηζμοζγ· δεκ είπακ πμθθά ημζκά πένα απυ ημ Ξηναιπθ ηαζ έπακε ηδ
ζοκηνμθζηυηδηα ημο Ξπζηζμφ ηςκ φθθςκ ηαζ ηδξ πανέαξ ημο Ρνοζμφ
Ξζδδνυδνμιμο. Λ ζοκδοαζιυξ ιζαξ δμοθεζάξ πμο ιζζμφζε –ζπεηζηά ιε ηα
νμθυβζα φδνεοζδξ ζημ Ζμοίκξ– ηαζ ηςκ ιαηνυπνμκςκ πανηίδςκ ιε ημκ
Ξέκηζμοζγ, άνπζζε κα ημο θαίκεηαζ κμζδνυξ. Δ Ώκ, απμβμδηεοιέκδ
πνμζπαεχκηαξ κα ηα αβάθεζ πένα ςξ αββεζμπθάζηδξ ζηδ Ιέα Πυνηδ,
ήεεθε κα επζζηνέρεζ ζηδκ Ζαθζθυνκζα, υπμο είπε πάεζ ημθέβζμ. Έηζζ ημ 1970,
ιεηαηυιζζακ ζημ Θπένηθεσ ηζ μ Ηέζηεν άθδζε πίζς ημο ηδ ζηδκή ημο
Ξηναιπθ αηνζαχξ ηυηε πμο ήηακ έημζιδ κα απμβεζςεεί.
Λ Ηέζηεν ιε ζοκμδεφεζ ζηδ αζαθζμεήηδ ημο Εκζηζημφημο
Θδπακζηήξ πμο ζδνφεδηε ημ 1854 ηαζ είκαζ εβηαηεζηδιέκδ ζ’ έκα
ιεβαθμπνεπέξ ηηίνζμ ζημ ηέκηνμ ημο Ξακ Φνακζίζημ. Λ Ηέζηεν ηδκ
επζζηέπηεηαζ βζα κα δζααάζεζ, κα πάνεζ αζαθία ηαζ κα παίλεζ πενζζηαζζαηά
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έκα παζπκίδζ ζηαηζμφ ζηδκ λαημοζηή Ώίεμοζα Ξηαηζμφ, υπμο
δζμνβακχκμκηαζ ημονκμοά ηα μπμία εθηφμοκ δζεεκείξ ιάζηεν, αηυιδ ηαζ
βηνακηιάζηεν. Έπεζ ηακμκίζεζ κα βκςνίζς έκακ παίηηδ πμο πμηέ δεκ
παίνκεζ ιένμξ ζε ημονκμοά, αθθά εεςνείηαζ ςξ έκαξ απ’ ημοξ ηαθφηενμοξ,
ημκ θίθμ ημο Ξηζα Θπνακηαάζκ.
Λ Ξηζα είκαζ έκαξ ενφθμξ ζηζξ αίεμοζεξ παζπκζδζχκ. Έκαξ
ιζηνμηαιςιέκμξ κεμτμνηέγμξ πμο ζένκεζ ηα αήιαηά ημο, δείπκεζ πνάμξ ηαζ
ζεικυξ αθθά είκαζ δδηηζηά έλοπκμξ ιε ζοβηναηδιέκδ εζνςκεία. πςξ ηυζμζ
ηαζ ηυζμζ παίηηεξ, μ Ξηζα είκαζ ακηζζοιααηζηά εοθοήξ. Ββηαηέθεζρε ημ
ημθέβζμ αθθά δζααάγεζ απυνηαβα. Θπμνεί κα ιέκεζ παναπάκς απυ
ζηαεενυξ ζε ζογδηήζεζξ βζα μηζδήπμηε, απυ ηδ ζηναηζςηζηή ζζημνία ςξ
ημοξ αθνζηακζημφξ πμθζηζζιμφξ, ημκ ΐμοδζζιυ ηαζ ηζξ ηαζκίεξ ημο ΐένκεν
Ρένηγμβη. Οδκ επμπή πμο ηαηέννεε μ ημιιμοκζζιυξ ζηδκ Ώκαημθζηή
Βονχπδ, μ Ξηζα πείναγε ημκ Ηέζηεν θςκάγμκηάξ ημκ «Οζαμοζέζημο», απυ
ημκ εηενμκζζιέκμ ηαζ εηηεθεζιέκμ Νμοιάκμ δζηηάημνα. Οδ ιένα αοηή,
εζνςκεφεηαζ ημκ Ηέζηεν βζα ηδκ ακηίεεζή ημο ζηδκ ακάιζλδ ηςκ ΔΜΏ ζημκ
πυθειμ ηςκ ΐαθηακίςκ πμο ιαίκεηαζ· μ Ηέζηεν πνυζθαηα πήνε ιένμξ ζε
εζνδκεοηζηέξ πμνείεξ. Ομκ ημονδίγεζ ηαζ βζα ηζξ ζηακυηδηέξ ημο ζημ ζηάηζ.
«Θδκ αζζεάκεζαζ ηαηυξ παίηηδξ, Ηέζηεν», είπε αθμφ ημκ παναημθμφεδζε
κα ηα ηάκεζ εάθαζζα ζ’ έκα παζπκίδζ. «Ρνεζάγεηαζ αηνζαχξ ηδκ ίδζα
εοζηνμθία βζα κα ηάκεζξ ηδ πεζνυηενδ ηίκδζδ ηάεε θμνά, ιε ημ κα ηάκεζξ
ηδκ ηαθφηενδ».
Λ Ξηζα εεςνείηαζ έκαξ απυ ημοξ ηαθφηενμοξ ζηαηζζηέξ πμο
πάκημηε ανκζυηακ, ηαζ αηυιδ ανκζέηαζ, κα παίλεζ ζε ημονκμοά· βκχνζγε ημκ
Θπυιπζ Φίζεν ηζ έπαζγε ιαγί ημο. Θεςνείηαζ επίζδξ ελπέν ζημ ηάαθζ ηαζ ημ
ιπνζηγ. Μμηέ δεκ ιεθέηδζε Ξηναιπθ, αθθά ιπμνεί κα παίλεζ ζε ημνοθαίμ
επίπεδμ, επίζδξ. Ώθθά μ Ξηζα ηα ηαηαθένκεζ ίζα ίζα, ζημζπδιαηίγμκηαξ θίβμ
ζημ ζηάηζ, δμοθεφμκηαξ ςξ ιπμοηιέζηεν, παναδίδμκηαξ ιαεήιαηα
ζηαηζμφ ηαζ ηάκμκηαξ πενίενβεξ δμοθεζέξ. Ονχεζ πμθφ πνυκμ ζημ
δζάααζια. Ξογδημφιε βζα πμθζηζηά ηζ υηακ ενπυιαζηε ζηδ ΐμζκία ηαζ ηδκ
ειθφθζα δζαιάπδ ιε ηδ ζοιιεημπή ηδξ Ώθαακίαξ, ακαθένς υηζ
επζζηέθεδηα ηδ πχνα θίβα πνυκζα πνζκ. Λ Ξηζα νςηάεζ ακ έπς δζααάζεζ
Εζιαήθ Ζακηανέ, ημκ Ώθαακυ ιοεζζημνζμβνάθμ, ηζ υηακ δεκ ιπμνχ κα
εοιδεχ ημκ ηίηθμ ημο εκυξ αζαθίμο πμο πνάβιαηζ έπς, ιμο αναδζάγεζ ιζα
θίζηα απ’ αοημφξ.
Λ Ηέζηεν ιε ζοζηήκεζ ζημκ Ξηζα, υπςξ ηαηαθαααίκς, επεζδή
είκαζ δ επζημιή ημο ιοαθμφ ηαζ ημο παναηηήνα ηςκ παζηηχκ: εοθοήξ,
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ακηζζοιααηζηυξ ηαζ αδζάθθαηημξ. Βίκαζ ζακ ημκ Ηέζηεν, ιυκμ πζμ
πεηοπδιέκμξ ζημ ζηάηζ ηαζ θζβυηενμ πνμζανιμζιέκμξ ημζκςκζηά. Λ
Ηέζηεν εηηζιάεζ ηαζ εαοιάγεζ ημκ Ξηζα, υπζ ιυκμ βζα ηδκ παναβςβζηή ημο
ζηέρδ αθθά ηαζ βζα ηδκ απυθαζή ημο –ακ ιπμνεί κα απμηθδεεί έηζζ– κα
γήζεζ ζημ πενζεχνζμ ηδξ ημζκςκίαξ. Ώοηή είκαζ δ ιμίνα πμθθχκ παζηηχκ.
Ξηα υνζα ημο ηυζιμο ημοξ, ηα παζπκίδζα πανέπμοκ εηηίιδζδ ηαζ
οπμζηήνζλδ ηζ έκα ιένμξ κα πενκάξ ημκ ηαζνυ ζμο: μζ απυηθδνμζ είκαζ
εοπνυζδεηημζ. Ώθθά ιεβάθμ ιένμξ ημο ηυζιμο αοημφ, υπςξ ημ Ξπίηζ ηςκ
φθθςκ, έπεζ ελαθακζζηεί ή, υπςξ ηα ζςιαηεζαηά ηθαιπ ηαζ ημονκμοά,
έπεζ πενζημπεί. Λ Ηέζηεν εέθεζ κα αεααζςεεί πςξ έπς ηαηακμήζεζ
επαηνζαχξ ημκ παθζυ ηυζιμ ηςκ παζπκζδζχκ, ηζ ακηζπνμζχπεοε ηαζ βζαηί μζ
ιυκζιμζ πενζεςνζαημί αλίγμοκ εηηίιδζδ. Ήηακ αοημί, ηζ υπζ δ Selchow &
Righter ή δ Hasbro, πμο δδιζμφνβδζακ ημοξ ηακυκεξ ηαζ ημκ ηυζιμ ηςκ
ημονκμοά πμο εοδιενεί ηχνα. «Δ Hasbro μφηε ηακ ημ επζκυδζε», θέεζ. «Ομ
αβυναζακ. Μθμφηζζακ απυ ηδκ παναβςβή ημο. Βίκαζ έκα πανάδεζβια ηςκ
πανάδμλςκ πμο δδιζμονβεί ημ ηαπζηαθζζηζηυ ζφζηδια».
Θε ηάπμζμκ ηνυπμ, μ Ηέζηεν παναδέπεηαζ υηζ μ παθζυξ
ηυζιμξ ημο θείπεζ. Δ γςή ημο είκαζ άκεηδ ηχνα· είκαζ εοηοπζζιέκμξ ιε ηδ
δοκαιζηή, εηθεηηζηή ηαζ ηοκζηή Ογυακ βζα πενίπμο είημζζ πνυκζα (ιε ηδκ Ώκ
πχνζζε ζημ ηέθμξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ’70). Λ Ηέζηεν εβηαηέθεζρε ημ Ξηναιπθ
ιεηά ηδκ ιεηαηυιζζή ημο ζημ Ξακ Φνακζίζημ· δεκ είπε εκδζαθένμκ δίπςξ
ζηθδνυ ακηαβςκζζιυ ηαζ ηδ ζοβηίκδζδ εκυξ παζπκζδζμφ βζα θεθηά. Ώηυιδ,
μ Ηέζηεν πνμζπαεμφζε κα πνμμδεφζεζ. Ζαζ δεκ ήηακ πνζκ μ Νμκ Οίηενη, μ
μπμίμξ ημκ δζαδέπεδηε ςξ μ ηαθφηενμξ παίηηδξ ζηδ Ιέα Πυνηδ, ημο βνάρεζ
ιζα επζζημθή εκεαννφκμκηάξ ημκ κ’ ανπίζεζ κα παίγεζ πάθζ, πμο μ Ηέζηεν
ήνεε ζε ζοιθζθίςζδ ιε ημ παζπκίδζ. «Αέπεδηα ημκ ηυζιμ ηςκ παζπκζδζχκ ςξ
έκα ζδιακηζηυ πνάβια ζηδ γςή ιμο», θέεζ.
Λ Ηέζηεν ανήηε κέμοξ ζοκαβςκζζηέξ, ιεηαλφ ημοξ ημκ Ογμ
Έκηθζ ηαζ ημκ ιεθθμκηζηυ εεκζηυ πνςηαεθδηή Θπμιπ Φεθη. Δ Ογυακ
άνπζζε κα παίγεζ ημ παζπκίδζ, πνάβια πμο έηακε ηα ηαλίδζα βζα ημονκμοά
πζμ δζαζηεδαζηζηά. Λ Ηέζηεν έβζκε έκαξ απυ ημοξ ηαθφηενμοξ λακά. Δ
ααειμθμβία ημο είκαζ ζηαεενά ημκηά ή πάκς απυ 2000 απυ ηυηε πμο ημκ
βκχνζζα ηαζ εεςνείηαζ εζδζηυξ ηδξ ζηναηδβζηήξ. Ομ Ξηναιπθ είκαζ
ακαπυζπαζημ ιένμξ ηδξ γςήξ ημο· παίνκεζ ιένμξ ζε ιμκμήιενα ημπζηά
ημονκμοά αθθά πάεζ ηαζ ζηα ιεβάθα, ζημ Νίκμ, ζημ εεκζηυ, ζημ παβηυζιζμ.
Λ Ηέζηεν έπεζ πνμηνζεεί ζηδκ μιάδα ηςκ ΔΜΏ. πμο εα αβςκζζηεί ζηδ
Θεθαμφνκδ ηδξ Ώοζηναθίαξ ζε θίβμοξ ιήκεξ.
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Ομκ ηαζνυ αοηυ, μ Ηέζηεν απμηαθεί ημκ εαοηυ ημο «ημιιμοκζζηή
ηδξ πμθοενυκαξ». Γνάθηδηε ζημ ηυιια ημ 1980 ηαζ ζοιιεηείπε ζε ηάπμζεξ
ζοκακηήζεζξ, υιςξ ηχνα είκαζ πενζζζυηενμ ζφζηδια ζδεχκ πανά ζημπυξ.
Ξ’ έκα ημονκμοά Ξηναιπθ ηάπμηε, μκυιαζε ηδκ μιάδα ημο «Ξηαθζκζζηέξ».
Ξημ Νίκμ γδηςηναφβαγε οπέν ηδξ Ζίκαξ πμο έπαζγε εκακηίμκ ηςκ ΔΜΏ
ζημκ ηεθζηυ ημο παβηυζιζμο πνςηαεθήιαημξ βοκαζηείμο πμδμζθαίνμο.
«Βίκαζ ημ πχξ δζααάγς εθδιενίδα. Μχξ αθέπς εζδήζεζξ. Μζζηεφς πςξ μζ
ενβαγυιεκμζ εα πνέπεζ κα μζημδμιμφκ ημκ ηυζιμ. Λζ ενβαηζηέξ ηάλεζξ
βαιζμφκηαζ.
»Ιζχες ζακ κ’ ακαηάθορα ημ ιοζηζηυ ηδξ γςήξ», θέεζ. «Οα
πνάβιαηα ιμο θαίκμκηαζ πνμαθέρζια ηαζ ηυζμ λεηάεανα ηζ
ακηζθαιαάκμιαζ πςξ υηακ έπς πεζ δομ πνάβιαηα δ άθθδ πθεονά ζζβά.
Ώθθά ιμο ανέζεζ ημ βεβμκυξ υηζ μζ άθθμζ ημ λένμοκ ηαζ ιε απμδέπμκηαζ.
Ζαηά ηάπμζμκ ηνυπμ είκαζ δ ζοιαμθή ιμο. Ια ηάκεζξ βκςζηυ ζημοξ
άθθμοξ υηζ υθμζ μζ ημιιμοκζζηέξ δεκ είκαζ υιμζμζ, ζηενευηοπμζ».
Βίκαζ ανηεηυ; Ιζχεεζ εκμπέξ επεζδή ημ ηονζυηενμ πυιπζ ημο
είκαζ ημ Ξηναιπθ;
«Θενζηέξ θμνέξ δ ιμκμιακία ι’ εκμπθεί. Θα’ πνεπε κα ηάκς
ηάηζ άθθμ, υπςξ κα ηζαηίγς ημκ ζιπενζαθζζιυ», θέεζ βεθχκηαξ μ Ηέζηεν.
«Ή κα βνάθς. Ληζδήπμηε».
Ξηέημιαζ ζηδ βςκία Θπμοξ ηαζ Ηζαεκμουνε ζημ Ξακ
Φνακζίζημ, πενζιέκμκηαξ ημ θεςθμνείμ βζα ημ αενμδνυιζμ. Ώημφς ιζα
θςκή απ’ ημ πεγμδνυιζμ πίζς ιμο.
«Ξηναιπθ, ε;»
Ζάπμζμξ πνυζελε ημκ ζάημ ιμο απυ ηανααυπακμ πμο
βνάθεζ ΒΘΙΕΖΛ ΜΝΣΟΏΘΗΔΘΏ ΞΖΝΏΘΜΗ ΞΕΖΏΓΛ 1998, ημζιδιέκμ
ιε έκα βνάιια ηνζχκ ααειχκ, ημ C (Ξζηάβμ) ζε ηυηηζκμ. Ομ κηεθμφλ
ηαιπθυ ιμο πνμελέπεζ απυ ηδκ ημνθή ημο ζάημο.
Έκαξ άζηεβμξ, βφνς ζηα πεκήκηα, ζηέηεηαζ δίπθα ζ’ έκα
ηανμηζάηζ βζα ιακααζηά ι’ έκα ιυκμ πανημηζαχηζμ ιέζα. Φμνάεζ έκα
ανυιζημ αοζζζκί θμφηεν ηαζ θενςιέκα πμκηνά νζβςηά πακηεθυκζα. Οα
ιαηνζά, αναζά, ζηαπημηάζηακα ιαθθζά ημο είκαζ ζηθδνά ηαζ ημθθδιέκα
ηαζ ιζα βεκεζάδα ηνέιεηαζ ςξ ημ ιζζυ ημο ζηήεμοξ ημο. Οα οπενιεβέεδ
πθαζηζηά ημο βοαθζά είκαζ εαιπά απυ ηδ ανμιζά. Ζαπκίγεζ ιζα άθζθηνδ
βυπα.
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«Ώπά», θές, βονκχκηαξ ημ αθέιια ιμο ηαηά ηδκ Θπμοξ βζα
ημ θεςθμνείμ, ημ μπμίμ ανβεί, ααέααζμξ ακ εα ζοκεπίζς ηδ ζογήηδζδ ή υπζ.
Οζ ζημ δζάμθμ. «Μαίγεζξ;»
«Έπαζγα. Έπαζλα ζημ εεκζηυ ημο 1980».
Μνμζπαεχ κα ιδ δείπκς λαθκζαζιέκμξ, υιςξ ιεηά
ακηζθαιαάκμιαζ υηζ δεκ πνέπεζ κα πνμζπαεήζς βζαηί δεκ είιαζ. Αεκ
αιθζαάθθς μφηε ζηζβιή πςξ θέεζ ηδκ αθήεεζα. Ώθθά πνέπεζ κα κζχεεζ ιζα
ηάπμζα δοζπζζηία εη ιένμοξ ιμο –λένεζ υηζ αθέπς αοηυ πμο αθέπς– βζαηί
ιε ηδκ επυιεκδ ακάζα θέεζ υηζ κίηδζε ημκ Ογμ Έκηθζ ζ’ έκα πνμηνζιαηζηυ
ημονκμοά ζηδκ πμνεία βζα ημοξ ηεθζημφξ εηείκδξ ηδξ πνμκζάξ, πμο έβζκε ζηδ
Ξάκηα Θυκζηα. Βηαζάγς έκα παιυβεθμ – αοηυ είκαζ ηεθζηά πανάθμβμ.
Θυθζξ έπς πενάζεζ ζπεδυκ ηνεζξ αδμιάδεξ πςνίξ κα ηάκς ηίπμηα άθθμ
εηηυξ απυ ημ κα παίγς Ξηναιπθ. Έπς παίλεζ εαδμιήκηα αβχκεξ,
ζοκάκηδζα έκακ ενφθμ ημο παζπκζδζμφ ηαζ πμθοάνζειμοξ βίβακηεξ ημο
Ξηναιπθ. Μήβα αηυιδ ηαζ ζημκ πζμ δοζθεζημονβζηυ υιζθμ Ξηναιπθ ηδξ
Ώιενζηήξ, μ μπμίμξ ζοβηεκηνχκεηαζ ζ’ έκα θαζηθμοκηάδζημ ζημ ηέκηνμ
ημο Ξακ Φνακζίζημ ηαζ πμο ηα ιέθδ ημο εοιίγμοκ ηδ Φςθζά ημο Ζμφημο1.
Ώζζεάκμιαζ ελακηθδιέκμξ, ακανςηζέιαζ βζα ηδ πνδζζιυηδηα –ή ιήπςξ
ιαηαζυηδηα;– ημο κα πνμζπαεχ κα οπμηάλς ημ παζπκίδζ. Ζαζ ηχνα, ηαεχξ
είιαζ έημζιμξ κα εθεοεενςεχ απυ ημκ ζηεβακυ ηυζιμ ημο Ξηναιπθ, έκαξ
άζηεβμξ ηφπμξ ιε ζηαιαηάεζ ζημκ δνυιμ βζα κα ιμο πεζ υηζ έπεζ παίλεζ ιε
ημκ Έκηθζ.
«Ήιμοκ επίζδξ επζθαπχκ ζημ εεκζηυ ημο 1983 αθθά είπα
ροπμθμβζηά πνμαθήιαηα ηαζ δεκ πήβα», θέεζ.
Θμο θέεζ η’ υκμιά ημο, Ιημκ. Λ Ιημκ θέεζ υηζ δεκ έπεζ παίλεζ
Ξηναιπθ απυ ημ 1986, αθθά εοιάηαζ υηζ είπε παίλεζ ηαζ ιε άθθμοξ ιεβάθμοξ
ημο Ξηναιπθ ηδξ δοηζηήξ αηηήξ, ακάιεζά ημοξ ηαζ ιε ημκ Ηέζηεν, μ μπμίμξ
ημκ ηζάηζζε ιε ηνζαηυζζμοξ πυκημοξ δζαθμνά ζ’ έκακ αβχκα. Ζαεχξ
ιζθάεζ, ηα ιάηζα ημο Ιημκ βμονθχκμοκ πίζς απυ ηα παπζά ημο βοαθζά ηαζ
δζχπκεζ κεονζηά ιπμφηθεξ ιαθθζχκ απυ ημ πνυζςπυ ημο. Βλδβεί υηζ ήηακ
ανηεηά επζδέλζμξ ιε ηζξ θέλεζξ «αθθά πμηέ δεκ ηαηάθααα ηδ ζηναηδβζηή, βζ’
αοηυ δεκ έβζκα πμηέ μ ηαθφηενμξ».

1

Πνιχ επηηπρεκέλε ηαηλία ηνπ Φφξκαλ κε ηνλ Σδαθ Νίθνιζνλ (1975) πνπ δηαδξακαηίδεηαη
ζε ίδξπκα ςπραζζελψλ.
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Νςηάς ημκ Ιημκ ηζ ημο ζοκέαδ. Ηέεζ πςξ απμθμίηδζε απυ
ημ Θ.Ε.Ο.1 ηαζ ήνεε δοηζηά βζα κα δμοθέρεζ ςξ ιδπακζηυξ αενμδζαζηδιζηήξ.
ιςξ απμθφεδηε πνμζςνζκά ελαζηίαξ ηςκ πενζημπχκ ημο Ππμονβείμο
Άιοκαξ ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ’70 ηαζ δεκ λακαενβάζηδηε. Οδ
δεηαεηία ημο ’80 οπμαθήεδηε ζε εεναπείεξ ιε δθεηηνμζυη πμο είπακ ςξ
απμηέθεζια κα πενζμνζζεεί δ αναποπνυεεζιδ ικήιδ ημο. «Ομ Ξηναιπθ»,
θέεζ μ Ιημκ, «ήηακ ηαθή εεναπεία».
Ξηέθημιαζ ημκ Θαη Γηνέζπαι ηαζ ηάπμζμοξ άθθμοξ παίηηεξ
πμο βκχνζζα ζηδ Ιέα Πυνηδ. Ομκ ελπέν πμο ζπμφδαζε ζημ Θ.Ε.Ο. ηαζ
ενβάζηδηε ζημ Ράναανκη ηαζ ιζθάεζ δεηαπέκηε βθχζζεξ αθθά ηχνα
ηζμοθάεζ έκα ηανμηζάηζ βζα ρχκζα βειάημ αζαθία ηαζ παζπκίδζα ζημ
Θακπάηακ. Ομκ εαιχκα ημο ηθαιπ ηαζ απυθμζημ ημο Ράναανκη πμο ήηακ
ημνοθαίμξ παίηηδξ ημο ’70, είπε ιζα ζεζνά απυ επεζζυδζα κεονζηήξ
ηαηάννεοζδξ ηαζ ηχνα παίγεζ ι’ έκακ αθθυημημ, αιοκηζηυ ηνυπμ ηαζ
ιμονιμονίγεζ ζπζνίηζμοαθ ηαεχξ παίγεζ. Ξηέθημιαζ αηυιδ ηαζ ημκ Έκηθζ,
ηδκ επμπή πμο γμφζε ζε λεκμδμπεία, υπζ ιαηνζά απυ εδχ πμο ζηεηυιαζηε
ιε ημκ Ιημκ, κα δμοθεφεζ ςξ κοηηενζκυξ θφθαηαξ βζα κα ιπμνεί κα
απμικδιμκεφεζ ημ OSPD. Ζαζ ακανςηζέιαζ πάθζ, ηζ ήνεε πνχηα, μζ
πνμζςπζηυηδηεξ ή ημ παζπκίδζ; Γζαηί ηάπμζμζ πμο ημοξ ανέζεζ κα θφκμοκ
ημοξ βνίθμοξ αοημφ ημο επζηναπέγζμο παζπκζδζμφ είκαζ επζννεπείξ ζηδκ
εηηεκηνζηυηδηα, ακ υπζ ζε ηάηζ πεζνυηενμ;
Ομ Ξηναιπθ βίκεηαζ ηάηζ ημ μπμίμ θαηνεφς ηαζ θμαάιαζ
ζοβπνυκςξ. Έηζζ, εκχ εέθς κα ιάες πενζζζυηενα βζα ημκ Ιημκ,
ηαοηυπνμκα δεκ εέθς. Έκα ιπθε ηαζ ηίηνζκμ θεςθμνείμ πθδζζάγεζ ζημ
ηνάζπεδμ ηζ έκαξ ηφπμξ ιε άζπνμ πμοηάιζζμ πδδάεζ έλς ηαζ ανπάγεζ ηζξ
ααθίηζεξ ιμο. «Βίκαζ ημ θεςθμνείμ ιμο βζα ημ αενμδνυιζμ», θές ζημκ Ιημκ.
Μάκς απ’ ημκ χιμ ιμο, ημο θςκάγς ηαθή ηφπδ. ιςξ δεκ βονίγς κα ημκ
απμπαζνεηήζς ή κα ημο πζάζς ημ πένζ. Ώνβυηενα, εθέβπς ηα ανπεία. Λ
Ιημκ ηενιάηζζε εζημζηυξ πνχημξ ακάιεζα ζε 32 παίηηεξ ζημ εεκζηυ
πνςηάεθδια ημο 1980, ιε επίδμζδ 8-9.

1

Ιλζηηηνχην Σερλνινγίαο ηεο Μαζαρνπζέηεο- δηάζεκν πνιπηερλείν ησλ ΗΠΑ.
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15. Λ υιζθμξ

Ο

α ιαηξ ανπίγμοκ!»
Θε θανδζά βηνζ πακηεθυκζα ζδηςιέκα ιε ηυηηζκεξ ηζνάκηεξ, μ Γ.Β.
Ογυεθ ζηέηεηαζ υνεζμξ πάκς ζε ιζα ηανέηθα ζηδ ιέζδ ηδξ ζηεκήξ
αίεμοζαξ, υπμο ζοβηεκηνχκεηαζ μ ιζθμξ Ξηναιπθ 56. Ώπυ ημ ενυκμ ημο,
μ Ογυεθ θςκάγεζ πμζμξ παίγεζ ιε πμζμκ ηζ άθθεξ ζπμοδαίεξ πθδνμθμνίεξ.
Θζα θμνά ακαημίκςζε υηζ ηάπμζμξ είπε λεπάζεζ ιζα ηζάκηα ιε
Θεηαιζμοζίθ1 ηζ έκα ημοηί ιε οπυεεηα.
Βίημζζ ιε ηνζάκηα άημια ειθακίγμκηαζ ζοκήεςξ ζημ κμνξ
Θπνζηγ Ζθαιπ, ζημκ έηημ υνμθμ εκυξ ηηζνίμο βναθείςκ ηαηαιεζήξ ζηδκ
πυθδ, απέκακηζ απυ ημ παθζά ζηέβδ ημο ηθαιπ, ημ λεκμδμπείμ Άθενημκ. Λ
Ογυεθ δζεοεφκεζ ημκ υιζθμ απυ ηυηε πμο μ Νμκ ηαζ δ Ξμφγζ Οίηενη
ιεηαηυιζζακ ζηδκ Ώηθάκηα πνυπενζζ, θίβμοξ ιήκεξ αθ’ υημο ηένδζζε ημ
παβηυζιζμ πνςηάεθδια. Δ δμοθεζά έπεζ δχζεζ ζημκ Ογυεθ ιζα αίζεδζδ
πνμμνζζιμφ. Ομο ανέζεζ κα είκαζ μ οπεφεοκμξ, κα ιαγεφεζ ηα 11 δμθάνζα
βζα δζηαίςια ζοιιεημπήξ ηαζ κα ηαεμνίγεζ ηα γεοβάνζα βφνμ ιε ημ βφνμ· ηα
γεοβάνζα μνίγμκηαζ ανπζηά ακάθμβα ιε ηδ ααειμθμβία ηαηάηαλδξ ηαζ
ηαηυπζκ ιε αάζδ ηα απμηεθέζιαηα. Ομο ανέζεζ κα ιμζνάγεζ ιε ημ
ζηαβμκυιεηνμ ηα πνδιαηζηά ανααεία, κα απμθαίκεηαζ βζα εκζηάζεζξ ζε
θέλεζξ ηαζ κα ζοβονίγεζ ηα ηαιπθυ ηαζ ηα ακαθυβζα υηακ ηεθεζχκεζ δ αναδζά.
Ομο ανέζεζ κα βνάθεζ ηζξ εαδμιαδζαίεξ πενζθήρεζξ πμο ηζξ ααθηίγεζ
«Ώπμγδιζχζεζξ» ηαζ ηζξ δζακέιεζ ιέζς ζιέζθ, ζηζξ μπμίεξ ακαηεθαθαζχκεζ
απμηεθέζιαηα, παναδίδεζ ιαεήιαηα ηαζ ηοηθμθμνεί ζοημθακηίεξ. Ομο
ανέζεζ κα πνμζπαεεί κα ηάκεζ ημοξ πνςηάνδδεξ κα αζζεάκμκηαζ άκεηα· δ
ζηναημθυβδζδ κέςκ παζηηχκ είκαζ δ δοζημθυηενδ δμοθεζά ζημ Ξηναιπθ,
βζα πνμθακείξ θυβμοξ (μζ άκενςπμζ) ηαζ βζα ηάπμζμοξ υπζ ηυζμ πνμθακείξ
(δ εηθμαζζηζηή αηιυζθαζνα ημο ακηαβςκζζηζημφ παζπκζδζμφ). Ώηυιδ, μ
Ογυεθ ηνεθαίκεηαζ κα ηάκεζ ακαημζκχζεζξ. Οα παζπκίδζα δεκ ζηαιαημφκ
πνζκ ηζξ έκηεηα ηαζ, ηζ μ Ογυεθ ζοκήεςξ επζζηνέθεζ ζπίηζ ημο ζημ Θπνμκλ
ηαηά ηδ ιία ιεηά ηα ιεζάκοπηα.
Δ ιεηαιυνθςζδ ημο Ξηναιπθ απυ ηα ζημζπήιαηα ζημ Ξπίηζ ηςκ
φθθςκ ζε ηεθεημονβζηυ πυιπζ έθααε πχνα ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο
1

πκπιήξσκα δηαηξνθήο κε θπηηθέο ίλεο
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’70, υηακ άκμζλακ ηαζκμφνβζεξ αίεμοζεξ παζπκζδζχκ ζηδ Ιέα Πυνηδ ηαζ ημ
παζπκίδζ άνπζζε κα πνμζεθηφεζ κεανυηενμ ημζκυ. Αεκ είκαζ λεηάεανμ ημ
βζαηί. Ίζςξ είπε κα ηάκεζ ιε ηδκ εκδθζηίςζδ ημο πνχημο ηφιαημξ ηδξ βεκζάξ
ηςκ baby-boomers (ηςκ παζδζχκ πμο βεκκήεδηακ ιεηά ημ ηέθμξ ημο
Αεφηενμο Μαβηυζιζμο ηαζ πνζκ ημκ πυθειμ ημο ΐζεηκάι), αηυιςκ πμο είπακ
ημθεβζαηή ιυνθςζδ, ήηακ δοζανεζηδιέκα ηαζ δεκ εκδζαθένμκηακ βζα ηδκ
ημζκςκζηή ηνίζδ ηδξ επμπήξ. Ίζςξ πάθζ επεζδή ημ αβςκζζηζηυ Ξηναιπθ
ήηακ έκα παζπκίδζ ηςκ πενζεςνζαηχκ πμο βμήηεοε, ι’ έκακ ηνυπμ πμο ημ
ζηάηζ δεκ ημ έηακε πζα, ηα ζιήκδ ηςκ αηνίδςκ πμο εκέζηδρακ ιεηά ημκ
αβχκα Φίζεν-Ξπάζηζ, ημ 1972.
πμζμξ ηαζ κα ’καζ μ θυβμξ, ιζα ηαηηζηή αναδζά Ξηναιπθ
ηαεζενχεδηε ζημ ιπαν «Ξπίηζ ημο ηααθζμφ», ζημ Εζη ΐίθαηγ. Ξηναιπθ
έπαζγακ επίζδξ ζηδκ «Βθζά», ιζα ηαθεηένζα ημο Γηνίκμοζηξ ΐίθαηγ. Ζαζ
ιπμνμφζεξ κα παίλεζξ ηαεδιενζκά ζημ Ξπίηζ ημο Ξηαηζμφ, ζηδ Αοηζηή 72 δ
,ηαζ ζηδκ Μυθδ ημο Ξηαηζμφ, ζηδκ 100 δ & Θπνμκηβμοέζ, ημ μπμίμ ανβυηενα
ιεηαηυιζζε ζηδκ 75δ & Θπνμκηβμοέζ ηαζ ιεημκμιάζηδηε ζε Ώίεμοζα
Μαζπκζδζχκ.
Βκχ ημ Ξπίηζ ηςκ φθθςκ ήηακ ημ ακηίζημζπμ εκυξ ζαθμφκ ηδξ
Άβνζαξ Αφζδξ –βειάημ θαζανία ηαζ θακθάνεξ– μζ αίεμοζεξ παζπκζδζχκ
είπακ πενζζζυηενμοξ ανβυζπμθμοξ πμο πνμένπμκηακ απ’ υθα ηα
ημζκςκζηά ζηνχιαηα ηαζ μζ μπμίμζ πνμζέββζγακ ημ παζπκίδζ ιε πενζζζυηενδ
ιεθέηδ. Λζ κέμζ ελπέν ημο Ξηναιπθ δεκ ήηακ ζακ ημοξ εηηεκηνζημφξ ημο
παθζμφ ηαζνμφ πμο δεκ είπακ δμοθεζά, δεκ είπακ ημζκςκζηή επζηοπία ηαζ
ημοξ έθεζπε δ εοπνέπεζα. ΐέααζα, ηάπμζμζ απυ ημοξ παθζμφξ ανβυζπμθμοξ
αμήεδζακ κα βειίζεζ ημ Ξπίηζ ημο Ξηαηζμφ & δ Μυθδ ημο Ξηαηζμφ ηαζ ηα
ζημζπήιαηα ήηακ αηυιδ μ ηςδζηυξ επζημζκςκίαξ. ιςξ οπήνπακ πμθθμί
άθθμζ βζα ημοξ μπμίμοξ ηα παζπκίδζα ήηακ έκα εοπάνζζημ ζοιπθήνςια ηδξ
γςήξ ημοξ.
Λ Ογζι Ιμσιπένβηεν, δζηδβυνμξ ζημ βναθείμ ημο βεκζημφ
εζζαββεθέα ηδξ Μμθζηείαξ, έααγε πθχνδ βζα ηδκ Ώίεμοζα Μαζπκζδζχκ ηζξ πζμ
πμθθέξ αναδζέξ ιεηά ηδ δμοθεζά. Θζα εθηοζηζηή πνχδκ δεμπμζυξ, δ Ώκ
Ξάκθεκηζθ, πμο είπε πακηνεοηεί ηνεζξ θμνέξ ιέπνζ ηα ηνζάκηα ηδξ, έπζαζε
ημκ εαοηυ ηδξ κα εθηφεηαζ απνυζιεκα απυ ηα πανάλεκα ζαθυκζα
παζπκζδζχκ. «Λζ πενζζζυηενμζ πμο ένπμκηακ ζημκ υιζθμ δεκ πενίιεκακ κα
ακαπηφλμοκ θζθίεξ», ιμο θέεζ δ Ώκ. Ώθθά ημ έηακακ. Ξημοξ ηαθμφξ παίηηεξ,
μζ υιζθμζ πνυζθενακ ζεααζιυ. «ηακ έιπαζκα ζηδκ Ώίεμοζα Μαζπκζδζχκ,
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έκζςεα ζακ ημκ Ογμκ Ονααυθηα υηακ ιπαίκεζ ζε αίεμοζα πμνμφ» 1, θέεζ μ
Ιμσιπένβηεν.
Λ Νμκ Οίηενη επίζδξ ζφπκαγε ζηα ζαθυκζα παζπκζδζχκ ηάεε κφπηα.
Έιεκε ζε ιζα βηανζμκζένα ζηδ Αοηζηή 73 δ ηαζ ενβαγυηακ ςξ δζεοεοκηήξ
ζφκηαλδξ ζε εηπαζδεοηζηέξ εηδυζεζξ (ιζα δμοθεζά πμο αηυιδ ηναηάεζ). Λ
Νμκ βνήβμνα έβζκε μ ηαθφηενμξ παίηηδξ ζηδ Ιέα Πυνηδ. Βίπε ηδκ εηηίιδζδ
παίηηδ ηγέκηθειακ πμο δεκ ζημζπδιάηζγε ιε εφημθμοξ ακηίπαθμοξ.
Λ κηε θάηημ δζεοεοκηήξ ημο Ξηναιπθ ζηδκ Μυθδ ημο Ξηαηζμφ, ηζ
ανβυηενα ζηδκ Ώίεμοζα Μαζπκζδζχκ, ήηακ μ Θάζη Θάνηζκ, έκαξ
ημκηυπμκηνμξ Βθθδκμαιενζηακυξ ιε ιζα ζηνζβηή αθά Ιηυκαθκη Ιηαη
θςκή, μ μπμίμξ έαβαγε ζε υθμοξ παναηζμφηθζα. Λ Νμκ Οίηενη ήηακ μ
Ώηζαθμαμονηζμηέθαθμξ.(Λ Νμκ θέεζ πςξ ημ υκμια αβήηε απυ ημ ηνάκμξ
εηαηυκηανπμο πμο ιμζάγακ ηα ζβμονά ιαθθζά ημο˙ υθμζ μζ άθθμζ θέκε υηζ
αβήηε απυ ημ υηζ ήηακ εοθοήξ παίηηδξ). Δ Ώκ Ξάκθεκηζθ ήηακ δ Σναία
Ηζπμοδζά. Λ Ογζι Ιμσιπένβηεν ήηακ μ Ώζηαημηέθαθμξ.
Ώκ ζμο έιεκε ημ Q, έπνεπε κα πθδνχζεζξ ζημκ Θάνηζκ 50 ζεκηξ· ακ
έηακεξ θακεαζιέκδ έκζηαζδ, έπνεπε κα αάθεζξ 25 ζεκηξ ζημ «βημο-βημο», μ
υνμξ ημο Θάνηζκ βζα ηδκ βηακζυηα πμο ιάγεοε βζα ηα ιδκζαία ανααεία ζε
ηαηδβμνίεξ πμο ακαημίκςκε ζηδκ ηφπδ. Θμίναγε ηγάιπα ηαναιέθεξ ζημοξ
ακοπμρίαζημοξ παίηηεξ πμο είπακ ηάκεζ ζηναιπθ πνδζζιμπμζχκηαξ
ηάπμζμ ζοβηεηνζιέκμ βνάιια. «Ήηακ ιένμξ ηδξ βεκζηυηενδξ ηνέθαξ», θέεζ μ
Ιμσιπένβηεν. «Βίπε πθάηα. Βίπε ιεβάθδ πθάηα».
Έηζζ, υηακ μ Ογυεθ ζηανθαθχκεζ ζηδκ ηανέηθα ημο, ή δζακέιεζ
ανααεία ηςκ 50 ζεκηξ υηακ ηάπμζμξ ηδ βθζηχζεζ πενκχκηαξ ιζα θάεμξ θέλδ
ή ιζα πμο ζζπφεζ ιυκμ ζηδ ΐνεηακία, ή υηακ ζηέθκεζ ιε ζιέζθ ηα ηαηηζηά ημο
ζπυθζα βζα ημ παζπκίδζ ιαξ ζοκεπίγεζ ιζα πανάδμζδ. Ζαζ κμιίγς υηζ ζημκ
Ογυεθ ανέζεζ ηζ αοηυ, επίζδξ.
ζμ αεθηζχκεηαζ ημ παζπκίδζ ιμο, ηυζμ πζμ ζοπκά ειθακίγμιαζ
ζημκ ιζθμ 56. Αεκ πθδβχεδηα πμο δ πνμδβμφιεκδ εαδμιαδζαία
οπμπνέςζή ιμο –μιαδζηή ροπμεεναπεία– ηεθείςζε πνυζθαηα. Ομ
Ξηναιπθ είκαζ δ ηαζκμφνβζα ιμο μιαδζηή ροπμεεναπεία. Σνίιαζα ηαζ ιμο
ανέζμοκ μζ ηφπμζ πμο ζοπκάγμοκ ζημκ ιζθμ– δεκ ιμζάγμοκ ιε ημοξ
βζάπδδεξ ιε ημοξ μπμίμοξ δμοθεφς ζηδκ εθδιενίδα, ηδ Wall Street Journal,
μφηε ιε ημοξ ζοιααηζημφξ ιμο θίθμοξ.
1

Αλαθνξά ζηελ ηαηλία «Saturday Night Fever» ζηελ νπνία ν Σξαβφιηα ππνδχεηαη έλαλ
ηδηαίηεξα πξνηθηζκέλν ρνξεπηή.
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Οα ιέθδ ημο Λιίθμο πμζηίθμοκ απυ ηθζκζηά ηνεθμφξ ςξ ημζκςκζηά
απνμζάνιμζημοξ, αθθά μζ πενζζζυηενμζ είκαζ θζθζημί, έλοπκμζ ηαζ απένζηημζ
Ιεμτμνηέγμζ. Βίκαζ δ Μαι Γηνάγεη, μδμκηίαηνμξ πμο θμνάεζ πάκημηε έκα
ιαθαηυ άζπνμ ηαπέθμ, ηζ δ Ογζκ Ηίεβημμο, ηαεδβήηνζα ηαζ πνχδκ
ζφγοβμξ εκυξ δεμπμζμφ, ηαζ μ Ξηζα Μθάζθεν, αεηενάκμξ παίηηδξ,
ζφιαμοθμξ ποναζθάθεζαξ πμο ιζθάεζ ανβά ιε πνμθμνά Θπνμφηθζκ, ζακ
αιάλζ ζε νεθακηί.
Λ Μμθ Άανζκ ιε ηα ποηκά εαικχδδ ιαθθζά είκαζ ζοκηαλζμφπμξ
ηαεδβδηήξ ιαεδιαηζηχκ ιε βοαθζά πζθυημο· ιμζάγεζ ιε παναηηήνα απυ
ηζκμφιεκα ζπέδζα ημο Έκημοανκη Ζμνέκ. Μνμζπαεεί κα παίλεζ ζε
πενζζζυηενμοξ απυ ηεηναηυζζμοξ αβχκεξ ημονκμοά αοηυκ ημκ πνυκμ. Λ
Ξαθ Μίνμ είκαζ πνυεδνμξ ζημ ηθαιπ θίθςκ ημο «Νυηο Ρυνμν Μίηηζενξ
Ξυμο»1. Ζααβαδίγεζ αηέθεζςηα ιε ημκ θέηζμ ημζθανά Θανη Θπενβη, ημκ
δζαθδιζζηή. Δ βοκαίηα ημο Θανη, δ ΐένα Νίηζανκηξ Θπενβη, είκαζ
κμζμηυια απυ ηδκ Ογαιάζηα ιε ηναβμοδζζηή πνμθμνά. Γκςνίζηδηακ
παίγμκηαξ Ξηναιπθ.
Βίκαζ επίζδξ έκαξ αζαθζμθάβμξ ιε η’ υκμια Ογμξ Ξίθιπεν ηζ έκαξ
δάζηαθμξ πζάκμο ιε η’ υκμια Ηάκζ Θπενέθ. Δ Ογμφκηζ Ζαξ έπεζ βνάρεζ
αζμβναθίεξ· μ Ογαη Ώσπεκιπάμοι είκαζ βεςβνάθμξ πμο ηάκεζ ηαζ ημκ
λεκαβυ ζηζξ βεζημκζέξ ημο Ζμοίκξ· μ Θανη Ιηζιπαηίζηα, μ ιεηαπηοπζαηυξ
ημο NYU2, ιεθεηάεζ βεςθοζζηή δοκαιζηή νεοζηχκ· ηζ μ Γμφκηζ Οζεκ,
ηναπεγζηυξ οπάθθδθμξ, ζοκδείγεζ κα ηναοβάγεζ ηα ορδθά ημο ζημν ιε
ηαναπή. Βίκαζ μ Ογμνηγ Γμουνκμη, έκαξ αμοααθάκενςπμξ ιε ηαημοάγ πμο
ηάκεζ ημ πεζναιαηυγςμ βζα ηεζη θανιάηςκ. Βίκαζ δ Ιηασάκ Φένζηιακ, ιε
ηδκ μπμία έπαζλα ζημ πάνημ πνζκ απυ ηαζνυ, δζεοεοκηήξ πνμτπμθμβζζιμφ
ζ’ έκα δδιανπζαηυ βναθείμ, δ μπμία απμδεζηκφεηαζ έλοπκδ, θζθεφζπθαπκδ
ηαζ ζπζνηυγα, ηζ υπζ δ παζνέηαηδ πμο ένζπκε ζθαθζάνεξ ζημ πνμκυιεηνμ,
υπςξ είπα θακηαζηεί ανπζηά.
Ώηυιδ είκαζ μ Ξηζα Λοίθζαιξ, απυθμζημξ ημο Ράναανκη ιε
ροπμθμβζηά πνμαθήιαηα. Λ Ξηζα άνπζζε κα παίγεζ Ξηναιπθ ημ 1973, ζημ
πνχημ ημο έημξ ζημ Ράναανκη. Μανά θίβμ κα ημκ λαπμζηείθμοκ θυβς ηδξ
απμηθεζζηζηήξ απαζπυθδζήξ ημο ιε ημ Ξηναιπθ, αθθά ηεθζηά μθμηθήνςζε
ηζξ ζπμοδέξ ημο ζηδκ αιενζηάκζηδ ζζημνία. Ώνβυηενα, ημο δζέβκςζακ
ιακζμηαηάεθζρδ ηαζ ηάκεζ αβςβή ιε ακηζροπςηζηά ηαζ ακηζηαηαεθζπηζηά.
1
2

Θξπιηθή θαιη ηαηλία ηνπ 1975.
Παλεπηζηήκην ηεο Νέαο Τφξθεο.
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Γζα πνυκζα, έβναθε άνενα βζα ιζα αθνμαιενζηακζηή εθδιενίδα, ηδ Sun of
the City, αθθά δ ηεθεοηαία πθήνμοξ ςνανίμο δμοθεζά ημο, ζ’ έκα βναθείμ
Εαηνζηήξ ΐμήεεζαξ1, ηεθείςζε ημ 1981. Γεζ ιε ημκ παηένα ημο ζημ ζπίηζ ημο
ζημ Ζμοίκξ, υπμο ηαζ ιεβάθςζε.
Λ Ξηζα ήηακ ηαεδιενζκυξ παίηηδξ ζηζξ αίεμοζεξ παζπκζδζχκ υπμο
πανέιεκε υθδ ηδ κφπηα ηαζ ημζιυηακ υθδ ηδ ιένα. Ζένδζζε ημ πνςηάεθδια
ηδξ Ιέαξ Πυνηδξ ημ 1977 ηαζ έθηαζε ρδθά, ςξ ημ 2030. ιςξ ιε ημκ ηαζνυ
άνπζζε κα παίγεζ Ξηναιπθ ιε ηθεζζημθμαία. Λ Ξηζα ηθείκεζ ημ ηαιπθυ ιε
θέλεζξ πμο δεκ έπμοκ πθδεοκηζηυ ή δεκ επεηηείκμκηαζ ιε ηακέκακ ηνυπμ· βζα
κα ημ ηάκεζ αοηυ, ηάκεζ ηζκήζεζξ πμο αλίγμοκ ιυκμ ιζα πμφθηα πυκημοξ ηαζ
ζοπκά ηαηαθήβεζ κα πάκεζ. Δ ααειμθμβία ημο έπεζ πέζεζ ζημ 1.400.
Λ Ξηζα είκαζ ρδθυξ ιε βέκζα, παιδθςιέκμ αθέιια ηαζ ηαιπμφνζημ
αάδζζια· δ αίζεδζδ ημο πζμφιμν ημο είκαζ ελαζεεκδιέκδ ή ακφπανηηδ.
Θοιάηαζ ζημν απυ δέηα ή είημζζ πνυκζα πνζκ, εοιάηαζ ηζξ επζδυζεζξ ημο ηαζ
ηζξ δζαθμνέξ ζημν ζε παιπάθαζα ημονκμοά. Βπζιέκεζ κα ιεηνά ηα
βνάιιαηα ιεηά απυ ηάεε παζπκίδζ. Λ Ξηζα παίνκεζ έκα πάπζ ηαηά ημο
άβπμοξ ηνζάκηα θεπηά πνζκ παίλεζ. Ζάπμηε υηακ ημ λέπαζε, έπζαζε 97
πυκημοξ ζ’ έκα παζπκίδζ εκακηίμκ ημο Γ.Β. Ογυεθ επεζδή είπε λεπενάζεζ ημ
πνυκμ ημο ηαηά δεηαεπηά θεπηά. «Ζάπμζεξ ιένεξ υηακ αζημφιαζ ζημ ζπίηζ,
ημ ιοαθυ ιμο βίκεηαζ ημιιάηζα ηαζ πνέπεζ κα ηαθιάνς ημκ εαοηυ ιμο ιεηά
ημ παζπκίδζ», ιμο θέεζ. Ομ παζπκίδζ, ςζηυζμ, είκαζ ζδιείμ ακαθμνάξ βζα ημκ
Ξηζα. «Ρςνίξ ημ Ξηναιπθ, εα έηακα πμθφ ηαζνυ ζημ κμζμημιείμ», θέεζ.
Οεθζηά εα έθεβα υηζ μζ εαιχκεξ ημο Λιίθμο 56 είκαζ
ακηζπνμζςπεοηζηυ δείβια ηδξ ημζκςκίαξ. Θαφνμζ, θεοημί, Ώζζάηεξ.
Βθεφεενμζ, πακηνειέκμζ, πςνζζιέκμζ. Βηενμθοθυθζθμζ, μιμθοθυθζθμζ ηαζ
απνμζδζυνζζημζ. Ημβζημί, θζβυηενμ θμβζημί, πανάθμβμζ. Λζ πενζζζυηενμζ
είκαζ πάκς απυ ζανάκηα. Δ ηαηακμιή ηςκ θφθςκ είκαζ ζπεδυκ
ζζμννμπδιέκδ. Ζάπμζμζ ιεθεημφκ ηαζ παίγμοκ Ξηναιπθ είημζζ ή ηνζάκηα
χνεξ ηδ αδμιάδα. Ζάπμζμζ δεκ ιεθεημφκ πμηέ. Ζάπμζμζ είκαζ πηοπζμφπμζ,
ηάπμζμζ απυθμζημζ θοηείμο. Έκα γεοβάνζ πδβαίκεζ αηυιδ ζημ θφηεζμ.
Ζοηθμθμνχ έκα ενςηδιαημθυβζμ ζημοξ ηαηηζημφξ εαιχκεξ βζα κα
ιάες πμζμζ είκαζ ηαζ βζαηί παίγμοκ. «Ιζχες έκμπδ βζα ημ πνυκμ πμο
αθζενχκς ζημ Ξηναιπθ», απμηαθφπηεζ ιζα ακφπακηνδ ηονία, ζοββναθέαξ
ηεζιέκςκ παζδζηχκ αζαθίςκ πμο μκμιάγεηαζ Ζνζζηίκ Εημκυιμξ, αθμφ
αθδβείηαζ ηζξ ηαθφηενεξ ηζκήζεζξ ηδξ, UNEVENEST & EIDERDOWN.
1

Πξφγξακκα δσξεάλ πεξίζαιςεο γηα άηνκα ρακεινχ εηζνδήκαηνο.
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«Βίκαζ απυ ηα πζμ εαοιάζζα πνάβιαηα πμο ιμο έπμοκ ζοιαεί»,
βνάθεζ ιζα ζοκηαλζμφπμξ αζηοκμιζηυξ, ελήκηα δφμ εηχκ, πμο μκμιάγεηαζ
Ιάκζζ Ληυθζηζ. «Λζ βμκείξ ιμο ιε ιεβάθςζακ ιε ηδκ ζδέα υηζ ηα παζπκίδζα
είκαζ βζα ηα παζδζά. Βίκαζ ηυζμ ςναίμ κα παίγς ιε εκήθζηεξ. Ιζχες ζακ
έθδαμξ βζαηί αηυιδ επακαζηαηχ ηαηά ηςκ βμκέςκ ιμο». Λ Ογμκ Ξηάθηζμ,
ζανακηαελάπνμκμξ πμο ενβάγεηαζ ζημ ηέκηνμ ζοκημκζζιμφ ηςκ αζηζηχκ
θεςθμνείςκ, απμηαθεί ημ παζπκίδζ «απμζημθή». Έκαξ ζοββναθέαξ ιε η’
υκμια Ογζι Μζάηζα θέεζ υηζ ημο πνμζθένεζ «ηδκ ρεοδαίζεδζδ ηδξ
εηπθήνςζδξ» ηαζ «ηδ ζοκηνμθζηυηδηα ηςκ λενμηέθαθςκ». Μνυεοιδ ηαζ
εοπάνζζηδ, δ ελδκηαεκκζάπνμκδ Ηυζξ Ζάπακ ιμο θέεζ υηζ έπαζλε βζα πνχηδ
θμνά ημ 1948, υηακ μ παηέναξ ηδξ αβυναζε αοηυ πμο πνέπεζ κα ήηακ έκα
απυ ηα πνχηα ζεη ημο παζπκζδζμφ.
Ζάπμζμζ απ’ ημοξ παίηηεξ θέκε υηζ ημ Ξηναιπθ ημοξ έδςζε
ημζκςκζηή γςή (μ υιζθμξ ηθαιπ ημο Ζμοίκξ ζοκακηζέηαζ ηα
Ξααααηυαναδα). «Αίπςξ κα βίκμιαζ ιεθμδναιαηζηυξ, είκαζ ζακ κα έπς έκακ
άθθμ ηφπμ μζημβέκεζαξ», θέεζ μ Ογένειζ Φνακη, έκαξ ηνζακηαεκάπνμκμξ
δδιμζζμβνάθμξ. Άθθμζ θαηνεφμοκ ημκ ακηαβςκζζιυ, άθθμζ ηζξ θέλεζξ. «Θμο
ανέζεζ πμθφ κα έπς ζηδ δζάεεζή ιμο αζοκήεζζηεξ θέλεζξ», βνάθεζ δ Ξμφγζ
Οίηενη απυ ηδκ Ώηθάκηα, θέβμκηαξ πςξ ηδξ θείπεζ μ υιζθμξ «ζακ Ο-Ν-Β-ΗΔ». «Θμο ανέζμοκ ηα δζαθμνεηζηά βνάιιαηα πμο ανπίγμοκ ηάεε θμνά ημ
παζπκίδζ. Ζαιανχκς βζα ημ βεβμκυξ υηζ οπάνπεζ ΖΏΟΕ πμο ιπμνχ κα ηάκς
ηαθφηενα απυ ημ πθαηφ ημζκυ. Ζαζ ημ ηεθεοηαίμ, υπζ υιςξ πζμ αζήιακημ,
έπς κα εοπανζζηχ ημ Ξηναιπθ βζα έκακ ηαηαπθδηηζηυ ζφγοβμ».
Λ αδενθυξ ημο Ογυεθ, Ηάνζ, αζηεζεφεηαζ, «Μαίγς ιυκμ ηαζ ιυκμ
βζα κα βκςνίζς βηυιεκεξ. Ομ παζπκίδζ αοηυ ηαεαοηυ είκαζ άζ’ ηα κα πάκε».
Ξημ ενςηδιαημθυβζμ νςηάς ηζ νυθμ παίγεζ ημ Ξηναιπθ ζηδ γςή ημοξ ηζ μ
Ογυεθ απακηάεζ: «Θμο έηακε ιέηνζα εκηφπςζδ….βζα θίβα δεοηενυθεπηα.
Ζαηαανμπείγεζ ηδ γςή ιμο. Βίκαζ δ γςή ιμο. Οζ είκαζ ιζα γςή;»
Λ ηγυβμξ εκεαννφκεηαζ ζημκ ιζθμ. Έηζζ υηακ μ Ογυεθ θςκάγεζ
«Οα ιαηξ ανπίγμοκ!» εηείκδ ηδ αναδζά ηαζ ζοκεπίγεζ ιε «Λ Θανη Θπενβη
εκακηίμκ ημο Ξηέθακ Φάηζζξ», πνμζεέηεζ, «Λζ εονίδεξ άκμζλακ!»
Λ Ογυεθ, πνχδκ εαιχκαξ ηςκ ζππμδνμιζχκ, εκκμεί ηζξ εονίδεξ
ζημζπδιάηςκ ηαζ ζε υθμοξ ανέζεζ κα ζημζπδιαηίγμοκ ηαηά ημο Θπενβη. Δ
ααειμθμβία ημο ηοιαίκεηαζ απυ 1650 ςξ 1800. Λ Θπενβη είκαζ εναζζηέπκδξ
ηςκ παζπκζδζχκ, ηαθυξ ζε πμθθά (ιε δζαθφεζ ζημ πζβη-πμβη ιζα αναδζά),
εζδήιςκ ζε ηακέκα, αθθά είκαζ λαημοζηυξ βζα ηδκ αζηαεή ημο βκχζδ
θέλεςκ. Ζάκεζ μνεμβναθζηά θάεδ ζε ημζκέξ θέλεζξ Ζάκεζ έκζηαζδ υηακ δεκ
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πνέπεζ. Λ Ογυεθ απμηαθεί ηα εαδμιαδζαία ανααεία ημο ηςκ 50 ζεκηξ βζα ηδκ
«ηαθφηενδ» θάεμξ θέλδ πμο πενκάεζ δίπςξ έκζηαζδ, «ανααεία Θπενβη». Ώκ
ηενδίζεζξ υηακ ζημζπδιαηίζεζξ ηαηά ημο Θπενβη, ιαγεφεζξ «δμθάνζα
Θπενβη».
Λ Θπενβη, αημφναζημξ πμθοθμβάξ ιε κεμτμνηέγζηδ πνμθμνά,
ηνίκεζ υηζ είκαζ θααμνί κα ιε ηενδίζεζ ιε 50 πυκημοξ ηαζ ηαθμδέπεηαζ υθα ηα
πμζά. Οα ζημζπήιαηα οπέν ιμο είκαζ πθμφζζα. Δ Ιηασάκ ζημζπδιαηίγεζ 3
δμθάνζα. Λ Ογαη αάγεζ 2 δμθάνζα. Λ Ογμνηγ αημοιπάεζ άθθα 5. Λ Ξαθ
πνμζεέηεζ ζηδκ ηάζα 3 δμθάνζα. Δ Ώκ Ξάκθεκηζθ ηαηαεέηεζ 1 δμθάνζμ ζε
ηένιαηα ηςκ 25 ζεκηξ. Ββχ ζημζπδιαηίγς έκα δμθάνζμ ζημκ εαοηυ ιμο. Λ
Θπενβη εα ηενδίζεζ 15 δμθάνζα ακ ιε κζηήζεζ ιε πάκς απυ 50 πυκημοξ, ή
εα πάζεζ 15 ακ δεκ ηαθφρεζ ημ ζηυπμ.
«Λοάμο», θέεζ μ Θπενβη. «Θεβάθα πμζά ζημκ Ξηέθακ».
«Ιαζ», θέεζ μ Ογμνηγ. «Βίκαζ έλοπκμξ».
«Ίζςξ είκαζ έλοπκμξ», θέεζ μ Θπενβη. «Βίκαζ υιςξ ηαθυξ παίηηδξ;»
«Βίκαζ ηαθυξ παίηηδξ», θέεζ μ Ογμνηγ. «Ομκ έπς δεζ ζημ πάνημ».
Αεκ είιαζ αηυιδ ιυκζιμξ ζημκ υιζθμ – εεςνμφιαζ απθχξ έκαξ
νεπυνηεν ηζ υπζ πναβιαηζηυξ παίηηδξ. Δ ααειμθμβία ιμο είκαζ παιδθή. Αεκ
έπς ηενδίζεζ ηδκ εηηίιδζδ ηςκ ελπέν, ή έζης αοηχκ πμο εέθμοκ κα είκαζ
ελπέν.
Μαίγς πνχημξ. QUODS. Μεκήκηα πυκημοξ.
«Λ Ξηέθακ ηενδίγεζ εηαηυ ιδδέκ», ακαημζκχκεζ μ Ξαθ πανμφιεκα.
Ξημκ ηέηανημ βφνμ ανίζης ημ DERVISH βζα 93 πυκημοξ πμο ιμο
δίκεζ πνμαάδζζια 173-128, δίπςξ κα οπμθμβίγεηαζ ημ πθεμκέηηδια.
«Βίζαζ ζίβμονμξ υηζ δεκ εέθεζξ ζζμπαθία;» αζηεζεφεηαζ μ Θπενβη.
«Βκακηίμκ εκυξ παίηηδ ημο δζημφ ιμο δζαιεηνήιαημξ, πάνε ημκ ιζζυ
ααειυ». (Ξημοξ αβχκεξ ηςκ ημονκμοά, δ ζζμπαθία δίκεζ ιζζυ πυκημ ζε ηάεε
παίηηδ).
«Ζένδζζα ηνία δμθάνζα “Θπενβη”», παίνεηαζ μ Ξαθ, ηαεχξ ημ
παζπκίδζ ηεθεζχκεζ.
«Ξε ηαθή ιενζά», θέεζ μ Θπενβη. Όζηενα ανπίγεζ κα ηθαίβεηαζ βζα
ηα βνάιιαηά ημο. «Ράθζα. Ώπυ πμθφ κςνίξ πάθζα».
«Μμφ είκαζ ηα δομ ιμο δμθάνζα;», απαζηεί μ Ογαη.
«Αείλ ’ηε ιμο ηα θεθηά», θέεζ δ Ώκ.
«Θεβάθε!», θςκάγεζ μ Ξαθ. Ζενδίγς ηα ηνία απυ ηα ηέζζενα
παζπκίδζα ηαζ 15 δμθάνζα ςξ μ ηαθφηενμξ παίηηδξ ημο απμβεφιαημξ. Ξοκ
έκα δμθάνζμ Θπενβη.
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Έπς ανπίζεζ κα μκεζνεφμιαζ βζα ημ Ξηναιπθ.
Μαίγς ζημ εεκζηυ. Βίκαζ έκα ιαηνφ ηναπέγζ ιε παίηηεξ, ζακ
αίεμοζα ζοζζζηίμο θοθαηήξ. Αομ θίθμζ απυ ημ θφηεζμ, μ Φνακη ηζ μ Ιηέζα,
ηαζ ηάκα δομ βκχνζιμζ απυ ημ ημθέβζμ ζοιιεηέπμοκ επίζδξ ζημ ημονκμοά.
Ξοιιεηέπμοκ βζαηί ζοιιεηέπς εβχ ηζ είιαζ ζοβηζκδιέκμξ. ιςξ ηακείξ ημοξ
δεκ έπεζ παίλεζ Ξηναιπθ πμηέ πνζκ, έηζζ ημοξ θές ζηα βνήβμνα θίβα ααζζηά.
«Μνμζπαεήζηε κ’ ακαβκςνίγεηε πνμεέιαηα ηζ επζεήιαηα», θές αζαζηζηά.
«Ζναηάηε ζζμννμπία ιεηαλφ θςκδέκηςκ ηαζ ζοιθχκςκ. Θδκ παίγεηε ημ S
βζα θζβυηενμ απυ ηνζάκηα πυκημοξ, εηηυξ ακ έπεηε παναπάκς απυ έκα.
Θδκ παίγεηε ιπαθακηέν πανά ιυκμ ακ έπεηε ζηναιπθ ή ακ παίνκεηε
πμθθμφξ πυκημοξ».
Όζηενα ακηζθαιαάκμιαζ υηζ έπς ανβήζεζ ζημκ πνχημ ιμο αβχκα.
Ονέπς ζημ ηναπέγζ ηαζ ακαηαθφπης υηζ δ ακηίπαθυξ ιμο –ιζα πμκηνή
ηονία ιζαξ ηάπμζαξ δθζηίαξ, ηδξ ιεζαίαξ ηαηδβμνίαξ– έπεζ λεηζκήζεζ ημ
πνμκυιεηνυ ιμο. Ονααάς βνάιιαηα αθθά είκαζ ηα ιζηνμζημπζηά λφθζκα
πμο έπεζ ημ Οαλζδζςηζηυ Ξηναιπθ. Αεκ ιπμνχ κα ηα ιαβηχζς ηαζ ιμο
πέθημοκ ζοκέπεζα. (Ξημ επακαθαιαακυιεκμ αβςκζχδεξ υκεζνυ ιμο βζα ημ
ιπέζγιπμθ, δεκ ιπμνχ κ’ ακμίλς ημ βάκηζ ιμο βζα κα πζάζς ηδκ ιπάθα).
Θεηά ηαηαθαααίκς υηζ έπς πάνεζ δχδεηα βνάιιαηα, μηηχ ζημ ακαθυβζυ
ιμο ηαζ ηέζζενα ζημ ηναπέγζ ιπνμζηά ιμο. ιςξ υηακ λακαημζηάγς ημ
ακαθυβζυ ιμο, αθέπς έκα ράνζ. Βίκαζ πένηα, οβνή ιε θέπζα, λεηάεανα
ακαβκςνίζζιδ βζαηί βνάθεζ ζηα πθεονά ηδξ ΜΒΝΖΏ. Αεκ ιπμνχ κα ανς ηα
βνάιιαηα, ακ ηαζ κμιίγς υηζ είκαζ αηυιδ ζημ ακαθυβζμ. Ζαθχ ημκ
δζεοεοκηή ημο ημονκμοά βζα κ’ απμθαζίζεζ ηζ κα ηάκς. Οέθμξ ημο μκείνμο.
Λκεζνεφμιαζ υηζ πάκς δεηαμπηχ αβχκεξ ζηδ ζεζνά.
Λκεζνεφμιαζ υηζ παίγς ιε ιζα άθθδ πμκηνή. ΐάγεζ QUIZ ζηδ εέζδ
Δ8 ηαζ ηαοηυπνμκα θηζάπκεζ δομ άθθεξ θέλεζξ, ιία πνδζζιμπμζχκηαξ ημ Q
ηαζ ιζα άθθδ ημ Γ: QUATING* ηαζ ZEATINER*. Ώκαημζκχκεζ ημοξ ααειμφξ
ηδξ: 300. Ρηοπάεζ ημ πνμκυιεηνυ ηδξ. Θα ’πνεπε κα ηάκς έκζηαζδ ηαεχξ
είιαζ ζίβμονμξ υηζ ημ ZEATINER είκαζ θάεμξ. Όζηενα ειθακίγεηαζ δ ιδηένα
ιμο ηαζ ανπίγεζ ημ ιπίνζ-ιπίνζ. Οδξ θές κα θφβεζ αθθά είιαζ εηκεονζζιέκμξ.
Κεπκάς κα ηάκς έκζηαζδ.
Έπς υιςξ ηζ έκα εοηοπζζιέκμ υκεζνμ βζα ημ Ξηναιπθ. Ώθμφ
έπαζλα ζημ πάνημ έκα απυβεοια, μκεζνεφμιαζ πςξ είιαζ πακηεθχξ
απμδεηηυξ εηεί ςξ ιεβάθμξ παίηηδξ. Λ Άθκημ Ζανκηία, έκαξ ζοιπαεδηζηυξ
ζδζμηηήηδξ εζηζαημνίμο πμο ηαπκίγεζ ημ έκα ηζζβάνμ ιεηά ημ άθθμ,
παιμβεθάεζ ηαζ ιε πεζνάγεζ ηαεχξ ελδβχ ηδκ ζενανπία ημο πάνημο ζ’ έκακ
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ανπάνζμ. Βλδβχ πςξ υηακ πνςημήνεα, ηακείξ απυ ημοξ ημνοθαίμοξ
παίηηεξ δεκ ιε άθδκε κα παίλς. Λ Άθκημ θέεζ ιζα ζζημνία βζα ηζξ πνχηεξ
ιένεξ ιμο ζημ πάνημ. Γεθάιε πάθζ ιαγί.
Λζ ημονεθήδεξ ζηαηζζηέξ είπακ βζα δεηαεηίαξ ημκ έθεβπμ ηδξ
δοηζηήξ βςκίαξ ημο Λοάζζκβηημκ Ξημοέαν Μανη. Οα άθθα παζπκίδζα δεκ
ήηακ εοπνυζδεηηα. Θζα πζκαηίδα ηδξ δζεφεοκζδξ ημο πάνημο ημ έθεβε
επίζδξ: Δ ΜΒΝΕΛΡΔ ΏΠΟΔ ΒΕΙΏΕ ΓΕΏ ΞΖΏΖΕ ΖΏΕ ΙΟΏΘΏ.
Ξηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ’80, ημ πάνημ ήηακ γυνζημ ιένμξ. Θζα
ηαθμηαζνζκή αναδζά, έβζκε έκαξ θυκμξ ημκηά ζηδ βςκία. Λζ ημοαθέηεξ
εεςνμφκηακ απαβμνεοιέκδ πενζμπή βζαηί εηεί βζκυηακ ρςκζζηήνζ
μιμθοθυθζθςκ. Θαπαζνχιαηα, ηααβάδεξ ηαζ πεηαιέκα ιπμοηάθζα δεκ
ήηακ αζοκήεζζηα. Δ δζαηίκδζδ κανηςηζηχκ πμθθαπθαζζαγυηακ. Έκαξ
εεζζιέκμξ ιε ημ ρεοδχκοιμ Ώζηναπή λαθάθνςκε ημοξ ακοπμρίαζημοξ
παίηηεξ. Οα πνμκυιεηνα ζηαηζμφ ήηακ ζοκδεζζιέκμξ ζηυπμξ. Έκαξ
παίηηδξ πμο ημο είπακ ηθέρεζ ημ πνμκυιεηνμ, είδε κα ημ πνδζζιμπμζεί άθθμξ
παίηηδξ θίβεξ ιένεξ ανβυηενα· ακαβηάζηδηε κα ημ λακαβμνάζεζ.
«θμ πμο είπεξ κα ηάκεζξ ήηακ κ’ ακαπκεφζεζξ ααεζά βζα κα
ηαπκίζεζξ ηναη», ιμο θέεζ έκαξ εαιχκαξ ημο πάνημο, μ Άνκζ ΐάζζιπενβη.
«Ουζμ πμθφξ ηυζιμξ κα λαπθχκεζ ηνζβφνς θηζαβιέκμξ».
ηακ μ Άνκζ έθενε ημ ιζηνυ ημο Οαλζδζςηζηυ Ξηναιπθ ζηδ
κμηζμδοηζηή βςκία ημ 1985, δεκ ιπμνμφζε κα ανεζ ακηίπαθμ. Ζακείξ δεκ
έπαζγε Ξηναιπθ. Λ πνχημξ ημο ηαηηζηυξ ζφκηνμθμξ ήηακ μ Ογενυι, έκαξ
άζηεβμξ πμο έθεβε υηζ είπε δμοθέρεζ ζακ ιζηνμαζμθυβμξ ζε ενβαζηήνζμ
κμζμημιείμο ιε εζδζηυηδηα ζηδκ ημπνμθμβία, πνζκ ηαηδβμνδεεί βζα θυκμ
ζηδκ Μεκζοθαάκζα ηαζ αθεεεί εθεφεενμξ θυβς αιθζαμθζχκ. ιςξ μ Ογενυι
ελαθακίζηδηε υηακ ηάπμζμξ πμο ζοκηνυθεοε ημκ Άνκζ ζημ Ξηναιπθ ημκ
λεπανάδζαζε ιζα ιένα.
Έπεζηα ηζ άθθμζ εέθακε κα παίλμοκ, ηζ μ Άνκζ, ζοκηαλζμφπμξ
πςθδηήξ πδιζηχκ, άνπζζε κα’ νπεηαζ ηάεε ιένα. Ομ πάνημ ηαεάνζγε. Λ
αζηοκυιμξ πμο ήηακ οπεφεοκμξ βζα ημ Λοάζζκβηημκ Ξημοέαν Μανη, μ
οπμδζμζηδηήξ Θαηέκα, άδεζαγε ημ ιένμξ απυ ημοξ πνήζηεξ ηναη ηαζ ημοξ
ημλζημιακείξ· ηάπμηε δ αζηοκμιία πνδζζιμπμίδζε ιάκζηεξ ιε κενυ βζα κα
δζχλεζ ημοξ κανημιακείξ απυ ηα παβηάηζα. ιςξ δ πζκαηίδα αηυιδ
πενζυνζγε ημ παζπκίδζ ζε ζηάηζ ηαζ κηάια, ιυθμ πμο μ αλζςιαηζηυξ βζα ηα
πάνηα ηδξ πυθδξ είπε αθθάλεζ ημκ υνμ: έζηεζθε έκα βνάιια ζε ιζα μιάδα
ηααθαδυνςκ πμο είπακ παναπμκεεεί υηζ μζ ζηαηζζηέξ πνμζπάεδζακ κα
ημοξ δζχλμοκ, ζδιεζχκμκηαξ πςξ δ πζκαηίδα εα έπνεπε κα θέεζ
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ΒΜΕΟΝΏΜΒΓΕΏ ΜΏΕΡΙΕΑΕΏ ΘΛΙΛ. ΏΜΏΓΛΝΒΠΒΟΏΕ Λ ΟΓΛΓΛΞ. Ζζ
υηακ μ Θαηέκα έθοβε, έκαξ ακηζηαηαζηάηδξ ιε πμθφ γήθμ έζηεζθε έκακ
αζηοκυιμ κα ηυρεζ ηθήζδ ζημκ Άνκζ επεζδή έπαζγε «πςνίξ έβηνζζδ» ζε
ηναπέγζ πμο ήηακ ηθεζζιέκμ βζα ζηάηζ ηαζ κηάια.
Λ Άνκζ ηνίεδηε αεχμξ. Έκαξ εαιχκαξ ημο πάνημο ημο έηακε έκα
ηζ-ζενη πμο έβναθε ΒΗΒΠΘΒΝΣΞΟΒ ΟΛΙ ΐΏΤΞΘΜΒΝΓΖ ιε βνάιιαηα ημο
Ξηναιπθ. «Μνμξ πάνζκ ηδξ δζηαζμζφκδξ», είπε μ Άνκζ ζημκ πνμεδνεφμκηα
ηδξ αηνμαιαηζηήξ δζαδζηαζίαξ, «γδηχ ηδκ απαθθαβή ιμο». Ώκέθενε ημ
βνάιια απυ ημκ αλζςιαηζηυ πνμξ ημοξ ηααθαδυνμοξ βζα ηδκ εζθαθιέκδ
πζκαηίδα. Λ δζηαζηήξ βέθαζε.
«Οζ παζπκίδζ παίγαηε;»
«Ξηναιπθ».
«Ώπαθθάζζεηαζ μ ηαηδβμνμφιεκμξ».
Ομ παζπκίδζ ααειζαία ηνάαδλε πενζζζυηενμοξ. Άνπζζακ κα
ειθακίγμκηαζ παίηηεξ απυ ημκ υιζθμ ημο Θακπάηακ, υπςξ μ Θάεζμο
Ηυθεν, μ πμζδηήξ, ηζ μ Ογίιζ Γζακβη, πνχδκ εαιχκαξ ζημ Ξπίηζ ηςκ
φθθςκ, ηζ μ Άθακ Λοίθζαιξ, μ ενβμθάαμξ πμο ημ βφνζζε απυ ημ ζηάηζ.
Ππήνπε έκαξ ηαλζηγήξ πμο έηακε πζάηζα εηεί ημκηά ηζ έπαζγε βζαηί
απεπεακυηακ κα παίνκεζ ημφνζεξ. Ήηακ έκαξ θαηζκμαιενζηακυξ πμο
θμνμφζε ιπθμφγα εηαζνείαξ οδναοθζηχκ. Θεηά απυ ιενζηά πνυκζα, μζ
παίηηεξ ημο Ξηναιπθ ιεηαηυιζζακ ιαηνζά απυ ημοξ ζηαηζζηέξ ηαζ
επμίηδζακ ηδ αμνεζμδοηζηή βςκία ημο πάνημο, ηάης απυ ηδκ πακφρδθδ
θηεθζά, βκςζηή ςξ ημ «Αέκηνμ ηςκ Ζνειαζιέκςκ», υπμο ηνειμφζακ
ηαηάδζημοξ απυ ηδ θοθαηή Ιζμοβηέζη, απυ ημ 1790 χξ ημ 1819, ηαζ ιεηά
ημοξ έεααακ ζε έκα δζπθακυ βήπεδμ ημο βημθθ.
ηακ πδβαίκς ιε πμδήθαημ ζημ πάνημ, μ ζθοβιυξ ιμο ζζβά ζζβά
επζηαπφκεζ ηαεχξ ακεααίκς ιε μνεμπεηαθζέξ ηδκ Έηηδ θεςθυνμ ηαζ ζηνίας
δελζά ζηδκ Αοηζηή 4δ Λδυ ηαζ ιεηά ανζζηενά, ηυκηνα ζηδκ ηοηθμθμνία,
ζηδκ Λοάζζκβηημκ Ξημοέαν. ηακ υιςξ παίνκς ημ ηνέκμ ηαζ αβαίκς απυ
ιπνμζηά ημο ζηνίαμκηαξ ανζζηενά ζημ Γμοέαενθζ Μθέζξ, ηάκς ηγυηζκβη ζημ
ηεθεοηαίμ ηεηνάβςκμ. Ώκ δεκ είκαζ ηακείξ εηεί, κζχες απανδβυνδημξ. Ώκ
πνέπεζ κα πενζιέκς βζα κα παίλς, βίκμιαζ κεονζηυξ. Ώκ ιπμνχ αιέζςξ κ’
ανπίζς κζχες εοδαίιςκ, ακ ηαζ δεκ ημ δείπκς πμηέ. Ένπμιαζ ζημ πάνημ
βζα κα παεχ ζημ παζπκίδζ, ηυζμ εεζζιέκμξ υζμ μζ κανημιακείξ πμο
ηνζβονκμφκ ιμκάπμζ ηαζ ενδκμθμβμφκ βζα ηδκ ακάβηδ κα κμιζιμπμζδεεί δ
ιανζπμοάκα.
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Ξημ πάνημ, ημ Ξηναιπθ είκαζ ζηδκ ηαεανυηενδ ιμνθή ημο,
απμβοικςιέκμ απυ ηδκ οπμηνζζία ηαζ ημ ζοκαίζεδια, υπςξ υθα ηα
παζπκίδζα ημο δνυιμο. Οα βνάιιαηα είκαζ ζοκήεςξ ανυιζηα. Οα ζαημφθζα
ζοπκά ιονίγμοκ άζπδια απυ ηα πμθθά πένζα πμο ηα ’πμοκ πζάζεζ
αιέηνδηεξ θμνέξ. Λζ εαιχκεξ πνδζζιμπμζμφκ ακαθμβζηά πνμκυιεηνα, υπζ
ηα ρδθζαηά ηςκ 100 δμθανίςκ ηαζ αάθε πμο ζοκακηάξ ζηα επίζδια
παζπκίδζα. Αεκ έπμοκ εζδζηά θφθθα ααειμθμβίαξ βζα κα ηναηάκε ζημν
ηαεχξ παίγμοκ. Ζάπμζμζ ζδιεζχκμοκ ηα βνάιιαηα πμο παίγμκηαζ ζε
πνυπεζνα πανηζά. Λζ πζμ πμθθμί δεκ κμζάγμκηαζ.
Δ έκηαζδ ακεααίκεζ ζηα φρδ ηαζ ηα ζπυθζα δίκμοκ ηαζ παίνκμοκ.
Θζα ιένα, πνζκ μζ πανηυαζμζ ιε ιάεμοκ βζα ηα ηαθά, παίγς ιε ηδκ Ζνζζηίκ
Εημκυιμξ πμο είκαζ ηάηζ ζακ δ ιδηένα ημο θδιενζμφ· ιέκεζ ζηδκ απέκακηζ
βςκία ηαζ ζοπκά δακείγεζ ζημοξ παίηηεξ ημο πάνημο ηαιπθυ ηαζ
βνάιιαηα, ακ δεκ ημοξ θηάκμοκ. Λ Θάεζμο Ηυθεν επειααίκεζ ηαζ θέεζ υηζ
ιυθζξ έπαζα έκα ζηναιπθ. Λ Νίηζζ Ηακη, αεηενάκμξ ημο ΐζεηκάι, ηάεεηαζ
δίπθα ιμο ζημ πνάζζκμ ηναπέγζ ημο πζη-κζη.
«Ξηάζε, βαιχημ!», ιμοβηνίγεζ. Ξδηχκεηαζ κα ημκ ακηζιεηςπίζεζ.
«Ξηνίαε απυ δς, βαιχημ!»
Βίκαζ ζακ ένβμ ημο Ιηέζαζκη Θάιεη 1. Λζ εαιχκεξ ιπμνμφκ κα
πςνζζημφκ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ. Δ πνχηδ είκαζ αοημί πμο παίγμοκ ιε θεθηά,
υπςξ μ Νίηζζ ηζ μ Άθακ ηζ μ Θάεζμο ηζ μ Άθκημ. Οα πμζά είκαζ ζοκήεςξ
ιζηνά –δφμ ή ηνία δμθάνζα ημ παζπκίδζ, ζοκ δφμ ή ηνία ζεκηξ μ πυκημξ–
αθθά ιπμνεί κα θηάζμοκ ηα δέηα ή είημζζ δμθάνζα ημ παζπκίδζ. Δ δεφηενδ
ηαηδβμνία είκαζ υθμζ μζ άθθμζ. Λ ηαθφηενμξ ηςκ οπυθμζπςκ, ηαζ μ
αβαπδιέκμξ ιμο, είκαζ μ Ογμ Ξίιπζμκ, έκαξ ρδθυξ βεκεζμθυνμξ
εαδμιδκηάνδξ, αεηενάκμξ ημο Αεφηενμο Μαβηυζιζμο, μ μπμίμξ θμνάεζ
πάκηα ζηναηζςηζηέξ θυνιεξ ηζ έκακ πνάζζκμ ιπενέ πμο ηαθφπηεζ έκα
θαθαηνυ, ζμημθαηί ηεθάθζ. Λ Ογμ πμο πέναζε ηνεζξ δεηαεηίεξ ζηδ δζμίηδζδ
ηδξ πμθειζηήξ αενμπμνίαξ, άνπζζε κα παίγεζ Ξηναιπθ δφμ διένεξ ιεηά ηα
ελδημζηά πέιπηα βεκέεθζά ημο. Ώοηυ πνζκ έλζ πνυκζα. Λ Ογμ είκαζ
απυημιμξ, πάκημηε αβνζμιζθάεζ ζε ηάπμζμκ ηαδιέκμ πανηυαζμ – ζοκήεςξ
ζημκ Άνκζ ή ημκ Ογμκ, έκακ ημηαθζάνδ κηνμπαθυ πμο θένκεζ ζημκ Γμφκηζ
Άθεκ. Λ Ογμκ πάκηα θένκεζ ημκ ελμπθζζιυ αθθά ζπάκζα παίγεζ, ζακ παζδί
ημο δδιμηζημφ πμο λένεζ υηζ δεκ ιπμνεί κα ηα αβάθεζ πένα αθθά ςζηυζμ
1

Ακεξηθαλφο ζελαξηνγξάθνο θαη ζθελνζέηεο, γλσζηφο γηα ηηο «αξζεληθέο» ηνπ ηαηλίεο ηνπ
κε ήξσεο απνθιεηζηηθά άληξεο.
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ηνζβονκάεζ ακάιεζα ζημοξ ιαπδηέξ. Βίκαζ υιςξ ζηέημ εέαηνμ· μ Ογμ είκαζ
έκαξ ιαθαηυξ άκενςπμξ πμο παίνεηαζ κα παίγεζ ημκ ζηθδνυ.
Ξμοθαηζάνς ιεξ ζημ πάνημ, ανβά έκα ακμζλζάηζημ απυβεοια, ηζ μ
Ογμ ιε παζνεηάεζ ζακ παθζυθζθμ. «Μμφ ’ζαζ;» νςηάεζ.
«Βίκαζ άκμζλδ», θές. «Κακάνεα».
«Βκκμείξ πςξ δεκ είζαζ πεζιςκζάηζημξ παίηηδξ;»
Ξημ ιεηαλφ, μ ακηίπαθυξ ημο παναπμκζέηαζ. «Αφζημθα ηα
πνάβιαηα», θέεζ.
«Ξοβηεκηνχζμο», βνοθθίγεζ μ Ογμ. «Δ βθχζζα ζμο πάεζ νμδάκζ».
Μαίγς ηνία παζπκίδζα εκακηίμκ εκυξ αδφκαιμο παίηηδ, ημκ Ρενιπ,
ηαζ ηα ηενδίγς υθα εφημθα. Ομ υηζ πήνα ηαζ ηα έλζ ιπαθακηέν αμδεάεζ,
αθθά επίζδξ ανίζης θέλεζξ υπςξ ηα SERIATED, BURGLED ηαζ POTshARD.
Βπζζηνέθς ηδκ άθθδ ιένα ηζ μ Νίηζζ ιε πνμζηαθεί κα παίλς γεοβάνζ ιαγί
ημο εκακηίμκ ημο Άθακ ηαζ ημο Άθκημ. Βίκαζ έκα ζδιάδζ απμδμπήξ ζηδκ
ημοθημφνα ημο πάνημο. Ώοηή εα είκαζ δ ηνίηδ ιμο ζεγυκ ζημ πάνημ, αθθά
δ πνχηδ ιμο ςξ πναβιαηζημξ παίηηδξ πμο ιεθεηάεζ ηζ έπεζ θζθμδμλίεξ. Οα
πμζά είκαζ παιδθά – 1 δμθάνζμ ημ παζπκίδζ ηαζ δφμ ζεκηξ μ πυκημξ. Λ Νίηζζ
ηάκεζ ηδκ πενζζζυηενδ δμοθεζά ηαζ ημκ νςηάς ηαζ ιαεαίκς.
Βίκαζ οπμιμκεηζηυξ· υηακ δζαθαίκεηαζ ιζα ηίκδζδ, ιε πενζιέκεζ κα
πνμηείκς ηάηζ πνζκ ελδβήζεζ ηζξ επζθμβέξ ημο ηαζ μθμηθδνχζεζ ηδκ ηίκδζδ.
ΐνίζηεζ ημ GARAGING ζ’ έκα G. ΐθέπεζ ημ ιμκαδζηυ ζηναιπθ ζημ DINORS
(SORDINI). Βλδβεί βζαηί πνμηζιάεζ κα ημο ιείκμοκ ηα DERSS ακηί ηα ESSV.
ηακ πνμηείκς ημ VIM ζ’ έκα Ε, θηζάπκμκηαξ ηαοηυπνμκα ημ MAX, μ Νίηζζ
θέεζ, «Οίπμηα θάεμξ ι’ αοηυ. Οίπμηα». Λ Νίηζζ ηζ εβχ πάκμοιε έλζ απυ ηα
επηά παζπκίδζα ηαζ 13 δμθάνζα έηαζημξ.
«Θενζηέξ θμνέξ αθέπεζξ πμθθά», θέεζ μ Άθκημ ααεοζηυπαζηα.
«Θενζηέξ θμνέξ δεκ αθέπεζξ ηίπμηα απμθφηςξ».
«Βίκαζ πμθφ κηνμπζαζηζηυ», θέεζ μ Νίηζζ.
Οδκ επυιεκδ ιένα παίγμοιε ηζ άθθα γεοβάνζα ηζ μ Νίηζζ ηζ εβχ
νεθάνμοιε 9 δμθάνζα μ ηαεέκαξ. Βκεμοζζάγμιαζ υηακ ανίζης δομ ηζκήζεζξ
–FATWA, AIRLINER ζ’ έκα L– πμο δζαθεφβμοκ ημο Νίηζζ.
Λ Νίηζζ θμνάεζ ηδ ζημθή ημο: έκα ιαφνμ ημκημιάκζημ ηζ-ζενη,
ιαφνμ ηγζκ ηαζ ιαφνα αεθδηζηά παπμφηζζα. Ονεζξ πνοζέξ αθοζίδεξ, δ ιία
έπεζ έκακ αεηυ, αζςνμφκηαζ απ’ ημ θαζιυ ημο. Βίκαζ ηαθά λονζζιέκμξ, ιε
ημκηά ιαθθζά πηεκζζιέκα πνμξ ηα πίζς ημο. Ομο θείπμοκ θίβα δυκηζα. Οδκ
διένα δμοθεφεζ ζακ πδιζηυξ ζηδκ δθεηηνζηή εηαζνεία.
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Ώκάιεζα ζηα παζπκίδζα, μ Νίηζζ επζδεζηκφεζ θίβα απ’ ηα ηαζκμφνζα
ημο ηαημοάγ. Λ Θπνμοξ Ηζ, πμο ημκ είπε ηάκεζ πνζκ ημ εεκζηυ πνςηάεθδια
πένζζ, ιεηά ημ πεκηαπθυ ιπασπάξ, ήηακ ιυκμ ημ πνχημ. «Θεηά απ’ αοηυ
εείζηδηα», θέεζ. Ξημ δελί ημο πένζ ηάης απυ ημκ αβηχκα, είκαζ έκα ένβμ ημο
Γζαπςκέγμο ηαθθζηέπκδ Ραβίιε Ξμονζβζάια πμο μκμιάγεηαζ «Γάηα ηαζ
Οδθέθςκμ» – ιζα βάηα ι’ έκα ηδθέθςκμ ζημ ζημιάπζ ηδξ πμο λαπθχκεζ
πάκς ζ’ έκα ιπμοηάθζ Ογαη Ιηάκζεθξ. Ξε ιζα πθεονά ημο ανζζηενμφ ημο
πενζμφ είκαζ ημ Γηθεκηζέηνζλ, άθθμ έκα ένβμ ημο Ξμονζβζάια, έκαξ
θμοημονζζηζηυξ εδθοηυξ ιαπδηήξ. Ξηδκ ακάπμδδ πθεονά είκαζ ιζα
δζαζηεοή ημο πυζηεν ιε ημ εηνδβκουιεκμ ηεθάθζ ηδξ ηαζκίαξ «Θπναγίθ»·
ζηδ εέζδ ημο ηεθαθζμφ ημο Ογυκαεακ Μνάζξ είκαζ αοηυ ημο Νίηζζ, ιε
βνάιιαηα ημο Ξηναιπθ κα πεηάβμκηαζ έλς απ’ ημ ηνακίμ ημο. Γονκάεζ ηαζ
ζδηχκεζ ηδκ ιπθμφγα ημο. Οεκηςιέκμ δζαζπίγεζ ηδκ πθάηδ ημο, αηέθεζςημ,
ημ ένβμ γςήξ: ημ «κεζνμ» ημο Νμοζυ, «ημ μπμίμ», παναηδνεί μ Νίηζζ, «είκαζ
ιυκζια ζημ Θμοζείμ Θμκηένκαξ Οέπκδξ, ζημκ δεφηενμ υνμθμ. Βίκαζ ημ
αβαπδιέκμ ιμο».
Λ Νίηζζ λυδερε πενίπμο 7.000 δμθάνζα ηαζ πάκς απυ ελήκηα χνεξ
βζα αοηά ηα ηαημοάγ ηαζ δεκ ηεθείςζε αηυιδ. «Θέθς κα ηάκς ηαζ θίβμ
ορδθή ηέπκδ», θέεζ. «Ίζςξ έκακ Θαβηνίη1 ζημ πυδζ ιμο. Ζάκς έκα νμξ
Νάζιμν2 ιε ημοξ ηέζζενζξ αβαπδιέκμοξ ιμο ζοκεέηεξ: Ρέκηεθ, Θυηζανη,
Θπεηυαεκ ηαζ Θπαπ». Λ Νίηζζ πηοπάεζ ημ βυκαηυ ημο ηαζ βεθάεζ. Θε έκα
ααεφ, ηαηαπευκζμ παπακδηυ επζιέκεζ κα ιπεζξ ηζ εζφ ζημ ηυθπμ ή κα
δζαηζκδοκεφζεζξ ζςιαηζηέξ αθάαεξ. Θε πνμζηαθεί κα πάς κα ημκ δς υηακ
ηάκεζ ηα ηαημοάγ. Καθκζηά θέεζ, «ΐνμιάεζ ηαημονθζυ εηεί, έ;»
Ξοκακηχ ημκ Νίηζζ ιζα Μαναζηεοή ανάδο ζημ Εζη ΐίθαηγ, ζηδκ
αίεμοζα ηαημοάγ ημο Ώκίθ Γημφπηα. Ώπυ εηείκδ ηδ ιένα ζημ πάνημ, μ
Νίηζζ έπεζ πανάλεζ ημοξ ζοκεέηεξ παιδθά ζημ ανζζηενυ ημο πένζ: μ Θυηζανη
ζε ιμα, μ Θπαπ ζε πμνημηαθί, μ Θπεηυαεκ ζε πνάζζκμ ηαζ μ Ρέκηεθ ζε
ιπθε. Λ Νίηζζ αβάγεζ ηα παπμφηζζα ημο ηαζ ηδ δελζά ημο ηάθηζα ηαζ
ηάεεηαζ ζε ιζα μδμκηζαηνζηή ηανέηθα. Ζαηαπίκεζ δομ πάπζα ιε ηςδεΎκδ ηαζ
ζδηχκεζ ημ δελί ημο ιπαηγάηζ απμηαθφπημκηαξ ηδκ ενβαζία πμο ανίζηεηαζ
ζε ελέθζλδ: δ κεηνζηή ιάζηα ημο ααζζθζά Tμοηαβπαιχκ.

1
2

νπξεαιηζηήο Βέιγνο δσγξάθνο (1898-1967.)
Σν βνπλφ ηεο Νφηηαο Νηαθφηα ζηηο Η.Π.Α. κε ιαμεπκέλεο κνξθέο πξνέδξσλ ηεο ρψξαο.
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Λ Ώκίθ αάγεζ πεζνμονβζηά βάκηζα, ζφνεζ ιζα θάιπα πάκς απυ ημ
πυδζ ημο Νίηζζ ηαζ ηνίαεζ ημκ θαναχ ιε θμζζυκ. Οζκάγεζ ημ πζζηυθζ βζα ηα
ηαημοάγ πμο αβάγεζ έκα δοκαηυ αυιαμ. Αζαηνοπά ημ δένια ιε νοειυ
πενίπμο πεκήκηα ηζζιπήιαηα ημ δεοηενυθεπημ, πνδζζιμπμζχκηαξ πακημφ
ηνεζξ ςξ δεηαπέκηε αηίδεξ. Λ Ώκίθ πνδζζιμπμζεί επηά αηίδεξ βζα κα
γςβναθίζεζ ημ ηυηηζκμ ηαηά ιήημξ ηδξ πνοζήξ ιάζηαξ ημο θαναχ. Λ
Νίηζζ δαβηχκεζ έκα πθαζηζηυ ηαπάηζ ιπμοηαθζμφ βζα κ’ απαθφκεζ ημκ πυκμ.
Λ Νίηζζ Ηακη είκαζ μ Φυκγζ1 ημο Ξηναιπθ: είκαζ ηυζμ ςναίμξ πμο
ακανςηζέζαζ βζαηί ηνζβονίγεζ ιε ημοξ απνμζάνιμζημοξ, υιςξ δ πανμοζία
ημο ηαζ ιυκμ κμιζιμπμζεί υθμοξ βφνς ημο. Αεκ είκαζ ιυκμ ηα ιαφνα ημο
νμφπα ηαζ μζ πνοζέξ αθοζίδεξ. Λφηε ημ πανμφιεκμ ηαθςζυνζζια ηαζ δ
έθθεζρδ ζοβηαηαααηζηυηδηαξ. Λφηε μζ εοθοείξ ηζκήζεζξ ηαζ ηα λαθκζηά
λεζπάζιαηα. (Ζάπμηε ζημ Λουθηπαι, έκαξ παίηηδξ ημο έηακε πεζνμκμιία
ιε ημ δάπηοθμ ηζ μ Νίηζζ μφνθζαλε «Θμο δείπκεζξ ημ δάπηοθμ; Θα ζ’ ημ
ζπάζς ηαζ εα ζ’ ημ πχζς ζημκ βαιδιέκμ ηχθμ ζμο!») Λφηε ηα ζημφνα
δζαπεναζηζηά ημο ιάηζα ή ημ ημίηαβιά ημο πάκς απυ ημ ηαιπθυ,
αζηανδαιοηηί. Οίπμηε απ’ αοηά. Ώοηυ πμο ηάκεζ ημκ Νίηζζ Ηακη λεπςνζζηυ
είκαζ υηζ λένεζ πςξ μ πυκμξ απυ έκα ηαημοάγ είκαζ ιυκμ έκα ηζίιπδια ιε
ηανθίηζα, ιπνμζηά ζ’ αοηά πμο έπεζ πενάζεζ βζα κα θηάζεζ ηυζμ ιαηνζά.
Ζαεχξ μ Ώκίθ ημ αθθάγεζ ζε ηίηνζκδ ιεθάκδ βζα ηδ ιάζηα ημο
Ομοηαβπαιχκ, μ Νίηζζ ιμο δζδβείηαζ ηδκ ζζημνία ηδξ γςήξ ημο. Γεκκήεδηε
ζημ Θπνμφηθζκ ημ 1948, ζημ μπμίμ μθείθεηαζ δ πνμθμνά ημο. Δ μζημβέκεζα
ιεηαηυιζζε αυνεζα ηζ φζηενα, υηακ μ Νίηζζ ήηακ δεηάλζ, ζημ Μάνηεν ηδξ
Ώνζγυκα, υπμο μ παηέναξ ημο δμφθερε ζηδκ Ππδνεζία Ππμεέζεςκ ηςκ
Εκδζάκςκ. Έκακ πνυκμ ιεηά, ζηα δεηαεπηά, μ Νίηζζ απμθμίηδζε απ’ ημ
θφηεζμ ηαζ ηαηαηάπεδηε ζημ Ιαοηζηυ. Ζζ έκα πνυκμ ιεηέπεζηα, ημ 1966, ημκ
έζηεζθακ ζημ ΐζεηκάι. «Ήεεθα κα πάς ηαζ κα έπς θίβμ πενζπέηεζα ζηδ γςή
ιμο», θέεζ μ Νίηζζ. «Θ’ έζηεζθακ ηαηεοεείακ ζηα ζηαηά, δζηέ ιμο». Μέηαλε
απεοεείαξ βζα ημ Ιηακάβη. «Αομ ιένεξ ανβυηενα ήιμοκ ζημ Ιηζ Βι Γεη,
λεβθζζηνχκηαξ ακάιεζα ζε εακάζζια πονά. Οίπμηα εκδζάιεζα».
Λ Νίηζζ ήηακ αζονιαηζζηήξ ζημ Οέηανημ Ξφκηαβια Ιαοηζημφ ηδξ
Ονίηδξ Θμίναξ, ιε οπδνεζία ζε κοπηενζκέξ πενζπμθίεξ, ημοααθχκηαξ έκακ
θμνδηυ αζφνιαημ πμο γφβζγε δέηα ηζθά ζηδκ πθάηδ ημο. Οα είδε υθα. Έκακ

1

Πξσηαγσληζηήο ηεο λεαληθήο ζεηξάο «Happy Days» πνπ γλψξηζε κεγάιε επηηπρία θαη
ζηελ Διιάδα.
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ζφκηνμθυ ημο κα ηζκάγεηαζ απυ κάνηδ. Μηχιαηα κα αζςνμφκηαζ απυ
δέκηνα. Έκα ζηναηυπεδμ βειάημ κεηνμφξ πναζζκμζημφθδδεξ.
Γφνζζε ζπίηζ δζαθοιέκμξ. «Φζθμπυθειμξ, επζεεηζηυξ, πάκηα ιέζα ζε
ηααβάδεξ, άνπζζακ ηαζ ηα κανηςηζηά, ηα ααναζημονζηά, ημ πζμηυ», θέεζ. «Δ
ιάκα ιμο δεκ ιε ακαβκχνζγε. Βίπα αοηυ ημ ηεκυ αθέιια. Ήιμοκ εθζαενυξ.
Έιμζαγα ζακ λακαγεζηαιέκμξ εάκαημξ».
Θεηά πήβε εεεθμκηήξ βζα δεηαηνείξ αηυιδ ιήκεξ. Ώοηή ηδ θμνά
ημκ ημπμεέηδζακ ζηδκ Μέιπηδ Βηζηναηεοηζηή Οαλζανπία ηδξ Ονίηδξ
Θμίναξ ημο Ιαοηζημφ. Οδ δεφηενδ ιένα ηδξ δεφηενδξ οπδνεζίαξ ημο, ηδκ
άκμζλδ ημο 1967, μ Νίηζζ ηαηέθδλε ζημ Ζε Ξακπ, ζηδ ιέζδ ηδξ επίεεζδξ ημο
Ιέμο Ξεθδκζαημφ Έημοξ. «Ήλενα πςξ ακ πενκμφζα ιέζα απυ ημ Ζε Ξακπ,
εα ιπμνμφζα κα πενάζς μηζδήπμηε».
Λ Νίηζζ δαβηχκεζ ημ ηαπάηζ ηαζ ηάκεζ ιζα βηνζιάηζα.
πςξ πμθθμί αεηενάκμζ, δεκ ιπμνμφζε κα πνμζανιμζηεί. «ζμ
πάθζα ήιμοκ απ’ έλς, ηυζμ ήιμοκ ηζ απυ ιέζα. Αεκ ήιμοκ έημζιμξ κα
δεπεχ αμήεεζα απυ ηακέκακ. Δ ζηάζδ ιμο ήηακ “βάιδζέ ημοξ υθμοξ”. Αεκ
ήιμοκ ηακ εοιςιέκμξ. Ώπθά, δεκ ήεεθα κα ημ ζηέθημιαζ ηαευθμο. Ήιμοκ
έκαξ απυ ηα παιέκα παζδζά».
Ζναηήεδηε ιαηνζά απυ ηδκ μζημβέκεζα ηαζ ημοξ θίθμοξ ημο.
Μενζπθακήεδηε.
Ώνζγυκα.
Ζμθμνάκημ.
Ζαθζθυνκζα.
νεβημκ.
Λοάζζκβηημκ. Βπζζηέθεδηε άθθμοξ αεηενάκμοξ. Ζαααθμφζε ιζα Ράνθεσ
Ιηάαζκηζμκ χζπμο ηδ πάθαζε ζηδκ Ζαθζθυνκζα. Έπζαζε δμοθεζά ζε ιζα
εηαζνεία αοημηζκήηςκ ζημ Φμίκζλ. Ώηυιδ έπζκε, αηυιδ ζπαηαθζυηακ, αηυιδ
έπαζνκε ηδκ ηαηδθυνα. Ζαηδβμνήεδηε υηζ βνμκεμηυπδζε αζηοκμιζηυ (μ
Νίηζζ ημ ανκήεδηε) ηαζ πέναζε δομ αδμιάδεξ ζηδ θοθαηή ημο Ομοζυκ.
Ήηακ ιζα ηνοθή εοθμβία. Λ παηέναξ εκυξ ζοκαδέθθμο ημο απυ ημ καοηζηυ
πμο ήηακ δζηδβυνμξ ιε επζννμή ζημ Ομοζυκ, ημκ αμήεδζε κα ιπεζ ζ’ έκα
εηήζζμ πνυβναιια απμημλίκςζδξ ηαζ απμηαηάζηαζδξ.
Γφνζζε πίζς ζημ Θπνμφηθζκ, θνυκζιμξ, βζα κα γήζεζ ιε ηδ βζαβζά
ημο. Ώπμθάζζζε κα πάεζ ζημ ημθέβζμ ιε ημ ηοαενκδηζηυ πνυβναιια
επζιυνθςζδξ αεηενάκςκ. Οεθείςζε δεφηενμξ ζηδκ ηάλδ ημο ζ’ έκα
πμθζηεζαηυ ημθέβζμ ηαζ ιεηά πήνε πηοπίμ πδιζημφ απυ ημ ημθέβζμ
Θπνμφηθζκ. Θε έκα πνυβναιια βζα ηδκ επακέκηαλδ ηςκ αεηενάκςκ, ημκ
πνμζέθααε δ Ζμκ Έκη ςξ πδιζηυ ημ 1979. Γζα πνυκζα, μ Νίηζζ δζαπεζνίζεδηε
πενζααθθμκηζηέξ ακαθφζεζξ βζα ημκ αιίακημ, ημ PCB ηαζ ηα πανειθενή.
Θυθζξ έπεζ ιεηαηεεεί ζε δζμζηδηζηή εέζδ ζημ ηιήια.
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Βίκαζ δφζημθμ βζ’ αοηυκ κα ιζθάεζ βζα ημ ΐζεηκάι ηαζ ηα
επαηυθμοεά ημο. Ώθθάγεζ ηδ ζογήηδζδ ηάκμκηαξ ηδ νδημνζηή ενχηδζδ
«ιπμνείξ κα ημ πζζηέρεζξ;» ηαζ ηαβπάγεζ. Θεηαημπίγεζ ημ εέια ζηα ηαημοάγ
ηαζ ζηδκ πμζυηδηα ηδξ δμοθεζάξ ημο Ώκίθ, λεκαβχκηαξ ιε ζημ ζημφκηζμ ηαζ
δείπκμκηάξ ιμο εκηοπςζζαηά ζπέδζα.
Λ Νίηζζ πνμζανιυζηδηε ζηδ δμοθεζά· ημο άνεζε. Ξημ ημθέβζμ
Θπνμφηθζκ είδε έκα ημοπυκζ βζα ηάπμζμκ υιζθμ Ξηναιπθ ζηδκ πυθδ. Βίπε
παίλεζ ιε ιζα εεία ηζ έκακ εείμ ημο ζημ Θπνάζημκ Θπζηξ αθμφ βφνζζε ζηδ
Ιέα Πυνηδ ηζ μζ βμκείξ ημο παίγακε ζηάηζ, Ξηναιπθ ηαζ άθθα
θελμπαζπκίδζα υηακ ήηακ ιζηνυξ. Μήβε ζημκ υιζθμ ηαζ βκχνζζε ημκ Ξηζα
Μθάζθεν, έκακ άθθμ αεηενάκμ ημο ΐζεηκάι. Θε ημκ Μθάζθεν ιμζναγυηακ
θίζηεξ θέλεςκ ηαζ ιζθμφζακ βζα Ξηναιπθ – ζπάκζα βζα ημ ΐζεηκάι. Λ Νίηζζ
απμθάζζζε πςξ ήεεθε κα βίκεζ ηφνζμξ ημο παζπκζδζμφ. Γζαηί υπζ; Ομ Ξηναιπθ
ήηακ δ οπένηαηδ δζαθοβή απ’ υηζ είπε πνμδβδεεί. Μχξ εα ιπμνμφζεξ κα
ζηεθηείξ ημκ ηνυιμ ημο πμθέιμο υηακ έπεζξ κα απμικδιμκεφζεζξ εηαηυ
πζθζάδεξ θέλεζξ; Ομ Ξηναιπθ αμήεδζε ημκ Νίηζζ κα λεπάζεζ. Γζα έκα πνυκμ,
αθζενχεδηε ζηδκ εηιάεδζδ θέλεςκ ηαζ ιυκμ.
«Ήεεθα κα βίκς ημνοθαίμξ παίηηδξ. Ήεεθα κα είιαζ ημνοθή ζε
ηάηζ. Ήλενα πμθφ ηαθά υηζ δεκ εα βζκυιμοκ ημνοθαίμξ ζημ επάββεθιά
ιμο. Ώκ ακαθμβζζηείξ ηζ είπα πενάζεζ πνμδβμοιέκςξ, ήηακ ηαηυνεςια ηαζ
ιυκμ πμο έπζαζα δμοθεζά».
Λ Νίηζζ έπαζλε ζε θίβα ημονκμοά ζηδ Ιέα Πυνηδ, πζάκμκηαξ
ααειμθμβία ηαηάηαλδξ 1800, αθθά έλς απυ ιζα πμφθηα παίηηεξ ηδξ
πενζμπήξ, ηακείξ δεκ ήλενε πμζμξ ήηακ υηακ ηαλίδερε ζηδ ΐμζηυκδ βζα ημ
εεκζηυ ημο 1985. Ομ ηένδζζε μ Νμκ Οίηενη, μ Ογμ Έκηθζ ηενιάηζζε δεφηενμξ
ηζ μ Νίηζζ ηνίημξ. Ξηδκ ηνίζζιδ ηίκδζδ ζημκ ηεθεοηαίμ αβχκα, εκακηίμκ εκυξ
ημνοθαίμο παίηηδ ηυηε, ημο Ζακαδμφ δζηδβυνμο πμο μκμιαγυηακ Ξηίαεκ
Φίζεν, μ Νίηζζ πέναζε ζημ ιμοζείμ ημο Ξηναιπθ παίγμκηαξ TWINBORN. Λ
Φίζεν έηακε έκζηαζδ – ηαζ ηδκ έπαζε.
«Ββχ! Λοζζαζηζηά έκαξ άβκςζημξ!» θέεζ μ Νίηζζ. «Ζζ αοηυξ δεκ
ήλενε ηδ θέλδ!»
Ζάπμζμζ ελπέν άνπζζακ κα ημκ θςκάγμοκ ιίζηεν Twinborn. O
Νίηζζ είπε ανεζ έκακ ηαζκμφνζμ, θζβυηενμ ααζακζζηζηυ ηυζιμ βζα κ’
ακηζηαηαζηήζεζ ημκ απάκενςπμ ηυζιμ πμο είπε ακηζιεηςπίζεζ ζηδ κζυηδ
ημο. Αεκ είκαζ οπεναμθή υηζ ημ Ξηναιπθ έζςζε ημκ Νίηζζ Ηακη.
Άνπζζε κα παίγεζ ηαηηζηά ζε ημονκμοά. Ζένδζζε έκα ζςνυ
δζμνβακχζεζξ ηδξ Ώκαημθζηήξ Ώηηήξ. Οενιάηζζε ζημοξ πέκηε πνχημοξ ζε
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ηνία εεκζηά πνςηαεθήιαηα. Οενιάηζζε δέηαημξ πέιπημξ ζημ παβηυζιζμ
ηδξ Ιέαξ Πυνηδξ, ημ 1993. ιςξ πάκημηε πανέιεκε αζκζβιαηζηυξ.
Ώπμζονυηακ απυ ημκ πχνμ, ελαθακζγυηακ απυ ημ πάνημ βζα ιήκεξ ηζ
φζηενα άλαθκα λακαθαζκυηακ, έημζιμξ κα παίλεζ. Λζ άθθμζ παίηηεξ
ακανςηζυκηακ, «Βίκαζ ηαθά μ Νίηζζ;» Ήηακ ημ ενςηδιαηζηυ ημο Ξηναιπθ,
ηάηζ πμο απθχξ έηακε ημ ενφθμ ημο κα θάιπεζ.
Ζάπμηε ζηαιάηδζε κα παίγεζ· υιςξ, υπςξ ηζ άθθα αζηένζα πμο
είπακ απμζονεεί, μ Νίηζζ επακειθακίζηδηε υηακ ακαημζκχεδηε δ
πθμοζζμπάνμπδ δζμνβάκςζδ ηςκ Ξμοπενζηάν ημο Ηαξ ΐέβηαξ, ημ 1995.
Βπέζηνερε ζημ πάνημ ηαζ πήνε ιένμξ ζ’ έκα ζααααημηονζαηάηζημ
ημονκμοά ζημ Ημκβη Άζθακη, ιαγί ι’ υθμοξ ημοξ ημνοθαίμοξ παίηηεξ ηδξ
Ώκαημθήξ. Αεκ είπε παίλεζ ζε ημονκμοά βζα έκα πνυκμ. «Ομοξ
ελμθυενεοζα!» θέεζ, βεθχκηαξ δοκαηά ι’ έκα δζηυ ημο, πανμφιεκα
απεζθδηζηυ ηνυπμ. «Ζένδζζα δέηα πανηίδεξ ζηδ ζεζνά. Ζζ έπαζα ιυθζξ
ηνεζξ».
Μήβε ζημ Ηαξ ΐέβηαξ ιε ηδ δεφηενδ ηαθφηενδ ααειμθμβία
ηαηάηαλδξ ζηδ ΐυνεζα Ώιενζηή, 2080, πίζς ιυκμ απυ ημκ Ιηέζα Γηίιπζμκ
πμο οπεναζπζγυηακ ημκ ηίηθμ ημο εεκζημφ πνςηαεθδηή. Λ Νίηζζ δεκ ηα πήβε
ηαθά, ηενιάηζζε ηνζαημζηυξ ηέηανημξ. ιςξ πνμζηάθεζε ηδκ μζημβέκεζά
ημο. Λ Νίηζζ δεκ ακέααζκε ζε αενμπθάκμ, ηζ έηζζ είπε κα δεζ ημοξ βμκείξ ημο
μηηχ μθυηθδνα πνυκζα, ηζξ αδενθέξ ημο δεηαηνία ηαζ είημζζ ηέζζενα. Ομ
Ξηναιπθ ημκ είπε ηάκεζ βενυ πάθζ, ιε ηνυπμοξ πμο μ ίδζμξ δεκ ιπμνεί κα
πενζβνάρεζ ηζ μφηε απαναίηδηα εέθεζ αηυιδ ηαζ κα ζηέθηεηαζ.
Λ Ώκίθ αάγεζ ηζξ ηεθεοηαίεξ πζκεθζέξ ζηδ κεηνζηή ιάζηα ημο
Ομοηαβπαιχκ. Βηημλεφεζ πνάζζκμ ζαπμφκζ ζημ πυδζ ημο Νίηζζ βζα κα
ηαεανίζεζ ηδ ιεθάκδ. Βίκαζ έημζιμξ.
«Σ, ιάβηα ιμο», θέεζ μ Νίηζζ. «Ραίνμιαζ ηυζμ πμθφ».
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16. Λ ηυζιμξ

Ο

νζηθίγμκηαξ εημζιυννμπμξ ζημ αενμδνυιζμ ημο ηθακη ηδξ Ιέαξ
Γδθακδίαξ, δεηαμηηχ χνεξ αθυημο έθοβα απ’ ηδ Ιέα Πυνηδ,
αθέπς δομ άκδνεξ κα ηάεμκηαζ ηαιπμονζαζιέκμζ πάκς απυ ηάηζ
πμο ιμζάγεζ ιε θίζηεξ θέλεςκ. Ώκεααίκς, θέβμκηαξ «Μακημφ αθέπς παίηηεξ
ημο Ξηναιπθ».
Ώοημί υιςξ δεκ είκαζ απθχξ παίηηεξ ημο Ξηναιπθ. Ομ κ’
ακαηαθφπηεζξ ημκ Ογυεθ Γμουπκζη ηαζ ημκ Ιηέζαζκη Θπυζγ κα ελεηάγεζ μ
έκαξ ημκ άθθμκ ζ’ έκα ζκαη ιπαν, θίβεξ ιένεξ πνζκ ημ παβηυζιζμ
πνςηάεθδια Ξηναιπθ, είκαζ ζακ κα πέθηεζξ πάκς ζημκ Ώκηνέ Ώβηαζί ηαζ
ημκ Μζη Ξάιπναξ κα ακηαθθάζζμοκ ιπαθζέξ ζηα βήπεδα ζημ Ξέκηναθ
Μανη, πνζκ ημ ακμζηηυ ημονκμοά ηςκ ΔΜΏ. Λ Γμουπκζη, 53 εηχκ,
ηαεδβδηήξ ιμοζζηήξ ζημ πακεπζζηήιζμ Θαη Γηζθ, είκαζ πνάμξ, έπεζ
εθζιιέκα ιάηζα, ηνειαζιέκμ ζακ ζηφθμο πνυζςπμ ηαζ κεονζηή
ζοιπενζθμνά. Ήηακ πνςηαεθδηήξ ΐυνεζαξ Ώιενζηήξ ημ 1983 ηαζ δεφηενμξ
ζημ παβηυζιζμ ημο Ημκδίκμο, δέηα πνυκζα ιεηά. Λ Θπυζγ είκαζ
ηνζακηαπεκηάνδξ, νμοθάεζ ηζζβάνα, πίκεζ ηαθέδεξ ηαζ δζαεέηεζ
εκενβδηζηυηδηα ηενζέ Ογαη Νάζεθ. Ζένδζζε ημ παβηυζιζμ ημο 1995.
Οαλζδεφμοιε υθμζ βζα ηδ Θεθαμφνκδ ηδξ Ώοζηναθίαξ, βζα ημ
παβηυζιζμ ημο 1999. Ββχ εα παναημθμοεχ, δεκ εα παίγς, ηαεχξ 98
παίηηεξ απυ 29 πχνεξ εα ανεεμφκ ακηζιέηςπμζ πάκς απυ ηα ηαιπθυ. Δ
μιάδα ηςκ ΔΜΏ. ιε δεηαηέζζενζξ ζοιιεημπέξ εα είκαζ δ ιεβαθφηενδ. Λζ
Θπυζγ ηαζ Γμουπκζη εηπνμζςπμφκ ημκ Ζακαδά πμο έπεζ έλζ παίηηεξ.
Ώβμνάγς ιζα ημφπα παιμιήθζ ηαζ έκα ηέζη ααηυιμονμ ηαζ ημοξ
ζοκηνμθεφς. Οδ ζηζβιή αοηή ελαζημφκηαζ ζε μηηαβνάιιαηεξ θέλεζξ πμο
είκαζ απμδεηηέξ ζηδ ανεηακζηή πδβή θέλεςκ, «Βπίζδιεξ Ηέλεζξ ημο
Ξηναιπθ», ή OSW, υπζ υιςξ ζηδ αμνεζμαιενζηάκζηδ, ημ OWL. Δ εηιάεδζδ
πμθθχκ ιυκμ «ανεηακζηχκ» ζηναιπθ είκαζ ηθεζδί επζηοπίαξ ζημ παβηυζιζμ.
Λ Θπυζγ έπεζ ιζα θίζηα επηαβνάιιαηςκ θέλεςκ ζηζξ μπμίεξ δ πνμζεήηδ
εκυξ βνάιιαημξ θηζάπκεζ «ανεηακζηά» ιυκμ ζηναιπθ. Βλεηάγεζ ημκ
Γμουπκζη ζηα G. Έηζζ, υηακ μ Θπυζγ θέεζ «PATSIES», μ Γμουπκζη
απμηνίκεηαζ «GASPIEST#».
«OVERALL», θέεζ μ Θπυζγ.
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«OVERGALL#», απακηάεζ μ Γμουπκζη.
«NOVELLA». Λ Γμουπκζη ημθθάεζ. Έπεζ ημζιδεεί ιυθζξ ηνζάκηα
θεπηά ζηζξ ηεθεοηαίεξ ηνζάκηα δφμ χνεξ.
«LONGEVAL#» θέεζ μ Θπυζγ.
Λ Γμουπκζη άνπζζε κα παίγεζ Ξηναιπθ ημ 1975. Ήηακ παζπκίδζ
ημιιέκμ ηαζ ναιιέκμ ζηα ιέηνα ημο ιοαθμφ ημο· ηα ιαεδιαηζηά ηαζ δ
ιμοζζηή ζπεηίγμκηαζ ζημκ εβηέθαθμ. ηακ απμθάζζζε κα ιάεεζ ημ θελζηυ,
μ Γμουπκζη ηαηέθδλε ζηδ ιδπακζηή απμικδιυκεοζδ. Ζαεχξ πενζιέκμοιε
ηδκ πηήζδ ακηαπυηνζζδξ βζα Θεθαμφνκδ, μ Γμουπκζη ιμο θέεζ πχξ ημ
έηακε. Μνχηα, δζέθοζε ηα επηαβνάιιαηα ηαζ μηηαβνάιιαηα ζηναιπθ ιε
αάζδ ηα θςκήεκηα πμο πενζέπμοκ· δ πνχηδ ημο θίζηα ανπίγεζ ιε θέλεζξ πμο
πενζέπμοκ ηνία Ώ· SALADANG (έκα άβνζμ αυδζ) είκαζ δ πνχηδ θέλδ ζ’
αοηήκ. Λ Γμουπκζη απμικδιυκεοζε ηζξ θέλεζξ ιε ηδ ζεζνά ειθάκζζδξ, ακά
είημζζ. Ζάεε εζημζηή πνχηδ θέλδ είκαζ «θέλδ-μδδβυξ» ηαζ ηάεε 201δ θέλδ
είκαζ «θέλδ-οπενμδδβυξ».
«Μάνε ηδ θίζηα πμο ανπίγεζ ιε ημ GALATEA», θέεζ. «GALATEA,
ANNEALED, AGITATE, SALARIED, ASSAILER, SEASONAL, IGNATIA,
ADNATION, LAGUNAS, DELEGATE». Μεηάεζ ηζξ δέηα θέλεζξ-μδδβμφξ ζε
δέηα δεοηενυθεπηα. «Ώοηέξ είκαζ μζ θέλεζξ ιε ηα κμφιενα έκα, είημζζ έκα,
ζανάκηα έκα, ελήκηα έκα, η.μ.η. Ώξ πμφιε θμζπυκ υηζ έπεζξ ηάηζ ζακ A-A-EI-D-L-R-T. Ώκ δεκ δς ημ LARIATED βνήβμνα, αοηυ πμο εα ηάκς είκαζ κα
πς ζημκ εαοηυ ιμο, GALATEA, ANNEALED, AGITATE, SALARIED.
Μνέπεζ κα είκαζ ιεηά ημ SALARIED». Ώοηυ βζαηί μζ θέλεζξ πμο πενζέπμοκ ηα
ίδζα θςκήεκηα είκαζ ζηδ θίζηα ιε ηδκ αθθααδηζηή ζεζνά ηςκ ζοιθχκςκ
ημοξ. Έηζζ, ημ DLRT (ηα ζφιθςκα ημο LARIATED) εα ένπεηαζ ιεηά ηα
DLRS (ηα ζφιθςκα ημο SALARIED) ζηδ θίζηα ηςκ AAEI. «Όζηενα εα
δζαηνέλς ηζξ είημζζ θέλεζξ: SALARIED, LARIATED, ASSAILED. Ομ
LARIATED είκαζ εηεί. Θπμνχ κα ημ ηάκς πναβιαηζηά βνήβμνα».
Ομο γδηάς κα ημ ηάκεζ ηαζ ημ ηάκεζ.
«SALARIED, LARIATED, ASSAILED, DILITATE, ATTAINED,
DATARIES, DIASTASE, SATIATED, GERANIAL, ALGINATE, GASALIER,
TAILGATE,
ANEARING,
ANGARIES,
ARGINASE,
AERATING,
ALLANITE, ARILLATE, NASALISE, ARTERIAL». Βπηά δεοηενυθεπηα.
Λ Γμουπκζη ημοααθάεζ ιαγί ημο ιζα δέζιδ απυ πέκηε ζονναιιέκα
θφθθα πανηζχκ πμο, ζηδ ιζα πθεονά ημοξ ηαζ ιε ιζηνμζημπζηά βνάιιαηα,
πενζέπμοκ δεηάλζ πζθζάδεξ ζηναιπθ ημο OWL. Ώπεζημκίγμοκ έκα
απυζπαζια ηδξ αίαθμο ημο, εκυξ ηυιμο 425 ζεθίδςκ ιε ημκ ηίηθμ «Ομ Αζηυ
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ιμο ΐζαθίμ Ηέλεςκ». Ομ ζφζηδια ημκ ελοπδνέηδζε ηαθά. Βηηυξ απυ ημ
πνςηάεθδια πμο πήνε, ήηακ θζκαθίζη ζ’ έκα αηυιδ εεκζηυ ηαζ ζ’ έκα
παβηυζιζμ, αθθά έπαζε ημοξ ηεθεοηαίμοξ ηνεζξ αβχκεξ ηαζ ζηα δφμ,
ηενιαηίγμκηαξ δεφηενμξ. Οδ πνμκζά αοηή, ιεηά απυ έκα ηαηυ ημονκμοά,
άνπζζε κα ιεθεηάεζ απυ ημ ιδδέκ. «Βπέζηνερα ζηδκ πνχηδ ιμο θίζηα ηαζ
ηδκ απάββεζθα ζοκέπεζα ηαζ ζοκέπεζα, ηαιζά πεκδκηανζά θμνέξ, έηζζ έβζκε
εκηεθχξ αοηυιαημ. Ξηέθηδηα υηζ ακ έηακα ημ ίδζμ ι’ υθεξ ηζξ παθζέξ ιμο
θίζηεξ, εα ιπμνμφζα κα ηζξ λακαιάες».
ΐμθηάνμκηαξ ζηδ βεζημκζά ημο ζηα πνμάζηζα ημο Θυκηνεαθ,
παιέκμξ ηάεε ανάδο ζηδκ μιίπθδ ηςκ θέλεςκ, ημ έηακε. Ξημ πανεθευκ, μ
Γμουπκζη ήηακ ζηακυξ κα ελαζηείηαζ ζε δομ ή ηνεζξ ζεθίδεξ ιε δζαηυζζεξ
θέλεζξ δ ιία. Οχνα, έηακε δφμ πζθζάδεξ δζαηυζζεξ θέλεζξ ζε ιζα χνα. «Ήηακ
ηυζμ αοηυιαημ. Ώπίζηεοημ». Ζαηάθενε κα απμικδιμκεφζεζ πενίπμο
ηέζζενεζξ πζθζάδεξ «ιυκμ ανεηακζηέξ» θέλεζξ. ιςξ ιεηά άνπζζε δ κέα
αηαδδιασηή πνμκζά, μ πνυκμξ ιεθέηδξ ιεζχεδηε ηαζ ηχνα δεκ έπεζ
αοημπεπμίεδζδ. «Ώοηυ ημ ζοβηεηνζιέκμ ημονκμοά, δεκ κμιίγς πςξ εα ιε
ακηαιείρεζ», θέεζ.
Λ Θπυζγ, ζε ακηίεεζδ, είκαζ αζζζυδμλμξ. Μανάηδζε ηδ δμοθεζά ημο
ςξ δζακμιέαξ ζε ιζα εηαζνεία ζαηνζημφ ελμπθζζιμφ βζα κα πνμεημζιαζεεί
βζα ημ παβηυζιζμ˙ εα επζζηνέρεζ ζηα ενακία βζα κα ζπμοδάζεζ
πνμβναιιαηζζιυ οπμθμβζζηχκ. Ώδφκαημξ ζακ ιαναεςκμδνυιμξ, ιε
ημφνεια ζακ ηθάδεια, ααεμοθςηά ιάβμοθα ηαζ θεηζαζιέκα απυ ηδ
κζημηίκδ δυκηζα, μ Θπυζγ δείπκεζ ζακ ημιπάνζμξ ζε ηαζκία βζα ημκ δεφηενμ
παβηυζιζμ πυθειμ. Ξηαονχκεζ ηα πυδζα ημο ηαζ ηζκάγεζ ημ αζςνμφιεκμ
πυδζ αηαηάπαοζηα. Γζα ημκ Θπυζγ ημ Ξηναιπθ είκαζ ζακ ημ Νίηαθζκ 1: Ομκ
δνειεί ηαζ ημκ ηάκεζ κα ζοβηεκηνχκεηαζ, ακ ηαζ πανμδζηά.
Αζαθμνεηζηά απυ ημκ Γμουπκζη ή ημκ Έκηθζ –παίηηεξ πμο ζηάγμοκ
εονοιαεή κδθαθζυηδηα ζημ παζπκίδζ– μ Θπυζγ είκαζ παίηηδξ «υ,ηζ κα ’καζ».
Μαίγεζ ηα βνάιιαηα εκζηζηηςδχξ, δεκ οπενακαθφεζ ηζξ εέζεζξ ημο ηαιπθυ
υηακ ημ παζπκίδζ ηεθεζχκεζ. Λζ πνχηεξ ημο ιεθέηεξ ζοιπενζθάιαακακ ημ
OSPD – ηαευθμο θίζηεξ θέλεςκ, ηαευθμο ηάνηεξ, ηαευθμο ζφζηδια. Αεκ
εβηνίκεζ ηδκ ηαηηζηή ημο Γμουπκζη. «Θζζχ ηδκ απμικδιυκεοζδ», θέεζ.
«Μνμηζιχ κα ανς ηδ θέλδ ζημ ακαθυβζυ ιμο ζε ιζζυ δεοηενυθεπημ, πανά
κα δζαηνέλς κμδηζηά ιζα θίζηα ηαζ κα θάς έκα θεπηυ».
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ηακ ηένδζζε ημ παβηυζιζμ, μ Θπυζγ ιεθεημφζε ηνζάκηα χνεξ ηδ
αδμιάδα ηαζ ηχνα είκαζ πάθζ ηαθά πνμεημζιαζιέκμξ. Λ Θπυζγ δεκ ημ θέεζ,
αθθά εέθεζ κα είκαζ μ πνχημξ πμο εα ηενδίζεζ αοηυ ημ ημονκμοά δφμ θμνέξ,
πνάβια πμο έπεζ ηφνμξ, ηαεχξ μζ ημνοθαίμζ Ώιενζηακμί ηαζ Ζακαδμί
παίηηεξ βίκμκηαζ ζμαανυηενμζ ζηδ ιεθέηδ ηςκ ανεηακζηχκ θέλεςκ ηαζ δ
δζαθμνά ηαθέκημο ιε ημκ οπυθμζπμ ηυζιμ, ιζηναίκεζ.
«Βίκαζ μθυηθδνμξ μ ηυζιμξ», θέεζ μ Θπυζγ. «πζ ιυκμ δ ΐυνεζα
Ώιενζηή». Γονίγεζ ζε ιζα θίζηα πμο πενζέπεζ επηαβνάιιαηεξ θέλεζξ, ζοκ έκα
Π. «PORTALS», θέεζ.
Λ Γμουπκζη απαββέθθεζ ημ αθθάβναιια ALOPRSTY. Ζμθθάεζ.
«PASTORLY#», θέεζ μ Θπυζγ. «BURNERS».
«Αεκ είκαζ ημ SUNBERRY#, είκαζ;» νςηά μ Γμουπκζη. Βίκαζ.
Ώπυ ηυηε πμο ημ παβηυζιζμ παίγεηαζ ιε ημ ζοκδοαζιυ ηςκ
αμνεζμαιενζηάκζηςκ ηαζ ανεηακζηχκ πδβχκ θέλεςκ, μζ παίηηεξ πμο
ηακμκζηά πνδζζιμπμζμφκ ιυκμ ηδ ιία απ’ αοηέξ μθείθμοκ κα ιάεμοκ ηδκ
άθθδ. Ζζ αοημί είκαζ ηονίςξ μζ ΐμνεζμαιενζηακμί. Λζ Δκςιέκεξ Μμθζηείεξ, μ
Ζακαδάξ ηαζ ημ Εζναήθ είκαζ μζ ιυκεξ πχνεξ ζημκ ηυζιμ πμο
πνδζζιμπμζμφκ ημ OWL ςξ ιμκαδζηυ επίζδιμ θελζηυ. Δ Ώββθία είκαζ δ
ιμκαδζηή πχνα πμο πνδζζιμπμζεί ιυκμ ημ OSW. Λ οπυθμζπμξ ηυζιμξ
παίγεζ ημ παζπκίδζ ηαζ ιε ηα δφμ θελζηά, ζφζηδια βκςζηυ ςξ SOWPODS
(ακάβναιια ηςκ OSW & OSPD).
Λζ επίθεηημζ παίηηεξ ζηδκ Ώββθία ςζηυζμ, μφηε πμο κμζάγμκηαζ κα
παίλμοκ Ξηναιπθ ιυκμ ιε ημ OSW. Μαίγμοκ SOWPODS ηαη’ ελαίνεζδ.
Ώοηυ είκαζ ηάηζ πμο μζ ηαθφηενμζ ΐμνεζμαιενζηακμί δεκ είκαζ ζε εέζδ κα
ηάκμοκ˙ οπάνπμοκ απθχξ πάνα πμθθμί ηαθμί παίηηεξ ημο OWL, πάνα
πμθθά ημονκμοά ιε ημ OWL, πμθφ θίβεξ εοηαζνίεξ βζα κα παίλμοκ ημ
παβηυζιζμ παζπκίδζ ηαζ πμθφ ιεβάθδ βεςβναθζηή απυζηαζδ ιε ημοξ
ηαθφηενμοξ παίηηεξ ημο SOWPODS. Ώοηή δ δζαθμνά έπεζ αθήζεζ ζημοξ
ΐμνεζμαιενζηακμφξ ιεζμκέηηδια.
Ομ ανεηακζηυ αζαθίμ είκαζ πζμ πμκηνυ απυ ημ αμνεζμαιενζηάκζημ ηζ
έηζζ μζ παίηηεξ ηςκ ΔΜΏ. ηαζ ημο Ζακαδά πνέπεζ κα ιάεμοκ πενζζζυηενεξ
«κέεξ» θέλεζξ απυ ημοξ ακηίζημζπμοξ ΐνεηακμφξ. Γζα πανάδεζβια, οπάνπμοκ
25 ανεηακζηά δζβνάιιαηα πμο πνέπεζ κα ιάεεζ έκαξ ΐμνεζμαιενζηακυξ βζα
ημ SOWPODS, αθθά ιυκμ 12 αιενζηάκζηα δζβνάιιαηα πμο δεκ ζζπφμοκ ζηδ
ΐνεηακία. Οα δζβνάιιαηα αέααζα, είκαζ εφημθμ κα ηα ιάεεζ ηακείξ.
Αοζημθυηενεξ είκαζ μζ 257 απμηθεζζηζηά ανεηακζηέξ ηνζβνάιιαηεξ θέλεζξ, ηα
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1.252 ανεηακζηά ηεηναβνάιιαηα ηαζ ηα πενίπμο 18.000 ανεηακζηά
επηαβνάιιαηα ηζ μηηαβνάιιαηα. Ξοκμθζηά, οπάνπμοκ 40.240 θέλεζξ δφμ
έςξ εκκζά βναιιάηςκ απμηθεζζηζηά ζημ ανεηακζηυ θελζηυ, πενίπμο
δζπθάζζεξ απυ ηζξ αιενζηάκζηεξ πμο έπμοκ κα αθμιμζχζμοκ μζ παίηηεξ
ζηδκ άθθδ πθεονά ημο Ώηθακηζημφ.
ιςξ ζημ Ξηναιπθ μ ηυζιμξ ζοβηθίκεζ. Οα ιεβαθφηενα ηαζ πζμ
πνμζμδμθυνα ημονκμοά, πένα απυ ημ εεκζηυ πνςηάεθδια ηδξ ΐμνείμο
Ώιενζηήξ ηαζ ημ παβηυζιζμ, δζμνβακχκμκηαζ ζε ιένδ υπςξ δ Ξζβηαπμφνδ
ηζ δ Θπακβηυη, υπμο εηαζνείεξ ηαζ ηοαενκήζεζξ εεζπίγμοκ πνδιαηζηά
ανααεία ηαζ πανέπμοκ οπμζηήνζλδ. Ζζ μ ηυζιμξ απμθαζίγεζ υηζ ιζα ημζκή
παβηυζιζα πδβή θέλεςκ είκαζ μ ιυκμξ ηνυπμξ βζα κα πνμπςνήζεζ. Θυκμ δ
ΐυνεζα Ώιενζηή είκαζ δζζηαηηζηή. Γζα πάκς απυ έκα πνυκμ ιαίκεηαζ δ
δζαιάπδ βζα ημ ακ πνέπεζ κα οζμεεηδεμφκ μζ δζεεκείξ ηακυκεξ. Λζ παίηηεξ
πμο είκαζ οπέν ημο SOWPODS, θέκε μζ πμθέιζμί ημοξ, είκαζ ιζα πμφθηα
ζκμιπ μζ μπμίμζ παίγμοκ ζηα παβηυζιζα πνςηαεθήιαηα ηαζ πνμζπαεμφκ
κα ηάκμοκ ηα πθήεδ κα πςκέρμοκ πζθζάδεξ βεθμίεξ θέλεζξ. Λζ ακηζSOWPODS παίηηεξ, θέκε μζ οπμζηδνζηηέξ ημοξ, είκαζ έκα ιάηζμ θοβυπμκμζ
Ημοδίηεξ1 πμο δεκ ηαηαθαααίκμοκ υηζ δ ΐυνεζα Ώιενζηή εα ιείκεζ πίζς ακ
δεκ αθθάλεζ. Αεηάδεξ πζθζάδεξ παεζαζιέκεξ, ζοπκά θανιαηενέξ θέλεζξ,
έπμοκ ποεεί ζημ ζιέζθ θυνμοι CGP. Ξημ Νίκμ, παίηηεξ θμνμφζακ ημκηάνδεξ
ΛΡΕ ΞΟΛ SOWPODS. Ξηζξ μπμίεξ μ Ογζι Γηίανο ακηζδνμφζε θέβμκηαξ,
«Γζαηί δεκ θμνάξ ηαιπέθα πμο κα βνάθεζ “είιαζ αθάηαξ ηαζ δεκ
ηαηαθαααίκς υθα ηα εέιαηα”;»
Ομ ιεβαθφηενμ πνυαθδια είκαζ πςξ μζ πενζζζυηενμζ παίηηεξ δεκ
εέθμοκ κα ιάεμοκ ηζ άθθεξ θέλεζξ. Ομ SOWPODS πενζέπεζ 35% παναπάκς
θέλεζξ δφμ έςξ μηηχ βναιιάηςκ απυ ημ OWL. «Βίκαζ ικδιεζχδδξ αθθαβή»,
θέεζ μ ελπέν Μμθ Άανζκ απυ ηδ Ιέα Πυνηδ. «Αεκ ιπμνεί κα ζοβηνζεεί ιε ηδ
ζπεηζηά ιζηνή πμζυηδηα θέλεςκ πμο πνμζηέεδηακ ιε ηζξ πνμδβμφιεκεξ
ακαεεςνήζεζξ ημο θελζημφ». Έκα άθθμ εέια είκαζ υηζ μζ ανεηακζηέξ θέλεζξ εα
άθθαγακ ηδ ζηναηδβζηή. Ομ SOWPODS είκαζ πζμ δδιζμονβζηυ ηαζ επζεεηζηυ,
επεζδή πενζζζυηενεξ θέλεζξ ζζμδοκαιμφκ ιε πενζζζυηενεξ δοκαηυηδηεξ ηαζ
πενζζζυηενεξ εοηαζνίεξ βζα ααειμφξ· ηα αημιζηά ζημν πάκς απυ 500 είκαζ
ζοκήεδ. Λζ επζπθέμκ δζβνάιιαηεξ θέλεζξ επζηνέπμοκ πζμ πμθθέξ πανάθθδθεξ
ηζκήζεζξ, ηάηζ πμο αεθηζχκεζ ηδ δοκαηυηδηα ζπδιαηζζιμφ ζηναιπθ. Ζζ
αηυιδ, μζ ανεηακζηέξ δζβνάιιαηεξ ζοιπενζθαιαάκμοκ ηα ΓΛ ηαζ QI, ιε ημ
1
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δεφηενμ κα είκαζ ζδζαίηενα ζδιακηζηυ βζα ημ πζμ δφζπνδζημ βνάιια, ημ
μπμίμ ζοπκά ηαηαζηνέθεζ ηδ νμή ηςκ παζπκζδζχκ. Ξημ SOWPODS είκαζ
δοζημθυηενμ κα ηθείζεζξ ημ ηαιπθυ. Λζ οπέν ημ αθέπμοκ ςξ εεηζηή αθθαβή·
μζ ηαηά θέκε υηζ δ άιοκα πνέπεζ κα παναιέκεζ ιένμξ ημο παζπκζδζμφ.
Δ ανεηακζηή θίζηα είκαζ ααζζζιέκδ ζημ Ηελζηυ Chamber’s, βζα ημ
μπμίμ υθμζ ζοιθςκμφκ πςξ είκαζ άεθζα πδβή βζα θελμπαζπκίδζ. Ομ
Chamber’s είκαζ παναβειζζιέκμ ιε ζαζλπδνζημφξ ηαζ ζπεκζενζκμφξ1
ανπασζιμφξ, δίπςξ κ’ ακαθενεμφκ μζ πζθζάδεξ ζηςηζέγζηεξ θέλεζξ, υπςξ ημ
THEGITHER#, πμο ζδιαίκεζ «ΟΛGETHER». Έπεζ θαηζκζηέξ θέλεζξ πμο δεκ
ζδιεζχκεηαζ ηζ ιένμξ ημο θυβμο είκαζ ηαζ έπεζ ημοθάπζζημκ ιζα θέλδ, ημ
PRENZIE#, βζα ηδκ μπμία δ ενιδκεία παναδέπεηαζ πςξ εα πνέπεζ κα είκαζ
ηοπμβναθζηυ θάεμξ. «Ώκ αοηέξ ήηακ θίβεξ, εα ’ηακ υθα εκηάλεζ», ιμο θέεζ ημ
ιέθμξ ηδξ μιάδαξ ηςκ Δ.Μ.Ώ., μ Νμκ Οίηενη. «Βίκαζ υιςξ ηυκμζ». Ζαζ
ηάπμζεξ απυ ηζξ ιυκμ ανεηακζηέξ δζβνάιιαηεξ είκαζ βεθμίεξ: ημ PH, ιέηνμ
μλφηδηαξ δζαθφιαημξ, είκαζ ιέζα βζαηί ημ Ν βνάθεηαζ ιε ιζηνυ ηαζ
επμιέκςξ ειπίπηεζ ζημκ μνζζιυ ηδξ θέλδξ (ηζ μ πθδεοκηζηυξ είκαζ PHS), εκχ
ημ CH μνίγεηαζ ςξ απανπαζςιέκμξ ηφπμξ αββθζηήξ δζαθέηημο βζα ημ «Ε»
υηακ ζοβπςκεφεηαζ ιε νήια, υπςξ ζημ «cham» βζα ημ «Ε am» ηαζ ημ «chave»
βζα ημ «Ε have».
Ξημ CGP, ηάεε θμνά πμο έκαξ ακηζ-SOWPODS πανμοζζάγεζ θίζηα
οπμεεηζηά αθθυημηςκ ανεηακζηχκ θέλεςκ, έκαξ οπέν ημο SOWPODS ηζξ
ενιδκεφεζ βζα κα απμδείλεζ υηζ δεκ είκαζ ηαζ ηυζμ αθθυημηεξ. Ώκ έκαξ
«ηαηά» εζζδβδεεί πςξ μζ ηεθεοηαίεξ πνμζεήηεξ ζημ αμνεζμαιενζηάκζημ
θελζηυ είκαζ θμβζηέξ, υπςξ ημ ANTIDRUG$ ηαζ ημ REBOOT$, ηαζ μζ
ανεηακζηέξ θέλεζξ είκαζ πανάθμβεξ, έκαξ «οπέν» ζδιεζχκεζ πςξ έπμοιε
επίζδξ πνμζεέζεζ θέλεζξ υπςξ ημ TUGHRIK (κμιζζιαηζηή ιμκάδα ηδξ
Θμββμθίαξ) ηαζ ημ KUVASZ (ιεβαθυζςιμξ ζηφθμξ ιε θεοηυ ηνίπςια).
Ζάπμζμζ εεςνμφκ υηζ δ δζαιάπδ βζα ζοβηεηνζιέκεξ θέλεζξ είκαζ
εηηυξ εέιαημξ. «Οα αββθζηά είκαζ αθθυημηδ βθχζζα», θέεζ μ Θπμιπ Φεθη.
«Λζ θέλεζξ ένπμκηαζ ηαζ θεφβμοκ». Λ Θπμιπ Ηίπημκ, έκαξ απυ ημοξ πζμ
θςκαηθάδεξ οπμζηδνζηηέξ ημο SOWPODS, παναηδνεί ηζ πνέπεζ κα είκαζ
πνμθακέξ. «Ώκ πάνεζξ μπμζμδήπμηε οπμζφκμθμ θέλεςκ πμο πενζέπεζ θέλεζξ
μζ μπμίεξ είκαζ ζημ έκα θελζηυ ηζ υπζ ζημ άθθμ, εα δεζξ υηζ βεκζηά αοηέξ είκαζ
άβκςζηεξ ζημκ πμθφ ηυζιμ». Ομ Ξηναιπθ, θέκε μ Ηίπημκ, μ Φεθη ηαζ άθθμζ,
είκαζ πζμ δζαζηεδαζηζηυ υηακ είκαζ δζαεέζζιεξ πενζζζυηενεξ θέλεζξ.
1
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Δ θνυκζιδ θφζδ εα ήηακ κα ηαεανζζεμφκ ηαζ μζ δομ πδβέξ
θέλεςκ˙ ημ OWL είκαζ αηυιδ ηδθζδςιέκμ ιε θέλεζξ πμο δεκ ειθακίγμκηαζ
πζα ζε ηακέκα θελζηυ. Έκαξ ηαεανζζιυξ, ςζηυζμ, εα απαζημφζε εηαζνζηή
επζηήνδζδ ηαζ ηακείξ δεκ πζζηεφεζ πςξ μζ Θίνζαι-Λοέιπζηεν, μζ Οζέζιπενξ
ή μζ εηαζνείεξ πμο ηαηέπμοκ ημ Ξηναιπθ, κμζάγμκηαζ ανηεηά βζα ηζξ
ιζηνμθεπημιένεζεξ ημο παζπκζδζμφ, χζηε κα ειπθαημφκ.
Οδκ πενίμδμ ημο παβηυζιζμο, δ δζαιάπδ θαίκεηαζ κα πνμζεββίγεζ
ηδκ επίθοζδ. Δ ΒΒΞ έπεζ οπμζπεεεί κα πνμβναιιαηίζεζ έκα δδιμρήθζζια
βζα ημ ακ εα οζμεεηδεεί ημ SOWPODS – υπζ υιςξ βζα ημ ακ εα
εηηαεανζζημφκ ηα θελζηά. Ξημ ιεηαλφ, έπεζ γδηήζεζ απυ ημοξ μιίθμοξ
Ξηναιπθ κα ρδθίζμοκ ακ εα πνέπεζ κα εθανιμζεεί δμηζιαζηζηά ημ
SOWPODS βζα έκα ιήκα. Ξε ιζα ζοκάκηδζδ, μ Γ.Β. Ογυεθ ζηέηεηαζ πάκς
ζηδκ ηανέηθα ημο ηάκμκηαξ εηζηναηεία οπέν ημο SOWPODS. Ηέεζ υηζ ιζζεί
ημ θελζηυ Chamber’s – «ςξ αζαθίμ ακαθμνάξ είκαζ απεπεέξ»· αθθά ημο
ανέζεζ αοηυ πμο ηάκεζ ζημ παζπκίδζ. Έκαξ θυβμξ κα ημ ηάκμοιε είκαζ «βζα
κα ακαβκςνζζημφιε ςξ μ πζμ εανναθέμξ υιζθμξ ηδξ Ώιενζηήξ». Βίιαζ έκα
απυ ηα δεηαηνία ιέθδ ημο μιίθμο πμο ρδθίγμοκ «καζ». Θμο ανέζεζ πμθφ δ
ζδέα βζα ακμζπηά παζπκίδζα ηαζ άθθςζηε αηυιδ ιαεαίκς θέλεζξ, ηζ είκαζ
θμζπυκ θίβεξ πζθζάδεξ παναπάκς; ιςξ ημ SOWPODS πάκεζ βζα ηνεζξ
ρήθμοξ. Λ Ογυεθ ςζηυζμ, ζοκεπίγεζ κα πνμζθένεζ ανααεία ηςκ 50 ζεκηξ
βζα ηζξ ηαθφηενεξ θέλεζξ ημο SOWPODS πμο δεκ απμννίπημκηαζ ιεηά απυ
έκζηαζδ ηαζ θεφβμοιε βζα ηδκ Ώοζηναθία.
Γζα κα πνμεημζιαζηχ κα παναημθμοεήζς ημ παβηυζιζμ –ηαζ βζα
κα παίγς ζηα ηνοθά ιε ημ SOWPODS– ζημ αενμπθάκμ απυ ημ Ημξ
Άκηγεθεξ βζα ημ ηθακη, απμικδιμκεφς ηζξ 25 απμηθεζζηζηά ανεηακζηέξ
δζβνάιιαηεξ θέλεζξ, πνάβια αζηείμ. Ομ κα ιάες υθα ηα 257 ανεηακζηά
ηνζβνάιιαηα υιςξ, είκαζ άθθμ ηαπέθμ. Ζζ έηζζ βνάθς ηάπμζεξ ιε αλία
δζαζηεδαζηζηή – DOH, EEK, FAB, GUB, HOO, ISH, PST, UEY, UFO.
Λζ θέλεζξ δεκ είκαζ ημ ιυκμ πνάβια πμο πςνίγεζ ηδ ΐυνεζα Ώιενζηή
ηαζ ημκ οπυθμζπμ ηυζιμ ημο Ξηναιπθ. Ομ παβηυζιζμ πνςηάεθδια
Ξηναιπθ είκαζ δ αζηνίκα ιζαξ απυ ηζξ πζμ πενίενβεξ ζπέζεζξ ζηδ αζμιδπακία
παζπκζδζχκ, ίζςξ ηαζ ζε ηάεε αζμιδπακία. Βκχ δ Hasbro εθέβπεζ ηα
δζηαζχιαηα ημο Ξηναιπθ ζηδ ΐυνεζα Ώιενζηή, ζημκ οπυθμζπμ ηυζιμ
ακήημοκ ζημκ ακηαβςκζζηή ηδξ Hasbro, ηδ Mattel. Βίκαζ ζακ δ Ford ηαζ δ
General Motors κα οπμπνεμφκηακ κα ηαηαζηεοάζμοκ έκα αοημηίκδημ ιαγί,
ή δ Coca Cola ηαζ δ Pepsi κα ιμζνάγμκηακ ημ ίδζμ ακαροηηζηυ. Ομ Ξηναιπθ
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είκαζ ζακ έκα παζδί βζα ηδκ ηδδειμκία ημο μπμίμο ιαθχκμοκ μζ βμκείξ ημο.
Ξηδκ οπυεεζδ αοηή, ηα επίζδια δζηαζχιαηα βζα ημ παβηυζιζμ, ιεηά απυ
ακεπίζδιδ ζοιθςκία ηςκ δφμ εηαζνεζχκ, εκαθθάζζμκηαζ πνυκμ πανά
πνυκμ. «Βίκαζ πμθφ πζεακυ έκα ορδθυααειμ ζηέθεπμξ ηδξ Hasbro ηαζ έκα
ηδξ Mattel κα ιδκ έπμοκ ζογδηήζεζ πμηέ βζ’ αοηυ», θέεζ μ Ογμκ Λοίθζαιξ.
«Βίκαζ ζακ ηδ ΐυνεζα ηαζ ηδ Ιυηζα Ζμνέα».
Δ Hasbro ηαζ δ Mattel έπμοκ πμθειήζεζ βζα πνυκζα. Δ Hasbro ηαζ μ
Ογζ Άζ Ογμ ήηακ βζα ηαζνυ ζοκχκοια ζηδκ αβμνά ηςκ αβμνζχκ, δ Mattel
ηαζ δ Θπάνιπζ ζηςκ ημνζηζζχκ. Οδ δεηαεηία ημο ’60, ηαζ μζ δομ εηαζνείεξ
πνμζπάεδζακ ηαζ απέηοπακ κα ακαπηφλμοκ κέα επζηναπέγζα παζπκίδζα
απυ ιυκεξ ημοξ. Έηζζ, πθήνςζακ βζα ηδκ είζμδυ ημοξ. Δ Hasbro είπε ημ
πάκς πένζ. Ομ 1984 αβυναζε ηδ Θίθημκ Θπνάκηθεσ πμο ηαηαζηεφαγε ημ
Ηάζθ, ημ Γζαπηζέ, ημ Ζάκηζ Ηακη, ηζξ Οζμοθήενεξ ηαζ ηζξ Ξηάθεξ ηαζ
δεηάδεξ άθθα βκςζηά παζπκίδζα. Μέκηε πνυκζα ιεηά, δ Hasbro απέηηδζε ημ
Ξηναιπθ πθεζμδμηχκηαξ βζα ηα πενζμοζζαηά ζημζπεία ηδξ πνεμημπδιέκδξ
Coleco. Ομ 1991, δ Hasbro κίηδζε ηαζ πάθζ ηδ Mattel αβμνάγμκηαξ ημοξ
Ώδενθμφξ Μάνηεν ηαζ ηθαζζηά παζπκίδζα υπςξ ημ Θμκυπμθζ, ημ
Ξοββκχιδ!, ημ Νζζη ηαζ ημ Ονίαζαθ Μενζζμφη. Σξ ημ 1994, δ Hasbro είπε
ηαηαανμπείζεζ πάκς απυ ημ ιζζυ ηςκ 1,1 δζζεηαημιιονίςκ δμθανίςκ ηδξ
αβμνάξ παζπκζδζχκ ηςκ ΔΜΏ.
Ώθθά δ Mattel πνμζπάεδζε κα ηαθφρεζ ημ παιέκμ έδαθμξ.
Ώβυναζε ηδκ Εκηενκάζζμκαθ Γηέζιξ, ηαηαζηεοαζηή ημο δδιμθζθμφξ
παζπκζδζμφ Έκα ηαζ ιεηά πναβιαημπμίδζε έκα δφζημθμ εβπείνδια:
πθεζμδυηδζε ηαηά ηδξ Hasbro βζα ηδκ Ογ. Γ. Ξπίαν & Πζμί, ιζαξ πάππμο
πνμξ πάππμο ανεηακζηήξ εηαζνείαξ πμο έθεβπε ηα δζεεκή δζηαζχιαηα ημο
Ξηναιπθ. Δ Ξπίαν ήηακ πάκηα ημκηά ζηδκ πζμ παθζά παηνμπανάδμηδ
ζδζμηηήηνζα εηαζνεία ημο Ξηναιπθ, ηδκ Ξέθζαμο & Νάζηεν. Δ Ξπίαν θάκζανε
ημ παζπκίδζ ζηδ ΐνεηακία ημ 1954, ηήνδζε οπυ έθεβπμ ημ ειπμνζηυ ζήια ημο
Ξηναιπθ (ιμθμκυηζ ιαζηζγυηακ απυ απμιζιήζεζξ ζ’ υθμκ ημκ ηυζιμ) ηαζ
πνμζέθααε βθςζζμθυβμοξ βζα κα ιεηαθνάζμοκ ημ παζπκίδζ ζε είημζζ δφμ
βθχζζεξ, απυ ηα ανααζηά ηαζ αθνζηάκζηα ςξ ηα εανασηά ηαζ ηα νχζζηα.
«Θυκμκ μζ Γζαπςκέγμζ ηαζ μζ Ζζκέγμζ δεκ ιπμνμφζακ κα ημ ηάκμοκ», ιμο
θέεζ μ Φνάκζζξ Ξπίαν, εββμκυξ ημο ζδνοηή ηδξ εηαζνείαξ.
Ώθμφ δ Hasbro απέηηδζε ημ Ξηναιπθ ημ 1989, πήνε ςξ ιενίδζμ ημ
27% ηδξ Ξπίαν. Έηζζ, υηακ μ Φνάκζζξ Ξπίαν απμθάζζζε κα ηδκ πμοθήζεζ ημ
1993, θαζκυηακ ςξ ηεηεθεζιέκμ βεβμκυξ υηζ δ Hasbro εα ήηακ μ αβμναζηήξ.
Ώθθά ηάπμζα ιέθδ ηδξ δζμζημφζαξ επζηνμπήξ ηδξ Ξπίαν εεχνδζακ ηδκ
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ανπζηή πνμζθμνά ηδξ Hasbro ηςκ 47 εηαημιιονίςκ δμθανίςκ, πάνα πμθφ
παιδθή. Δ Hasbro ηδκ ακέααζε ζηα 71 εηαημιιφνζα. Λφηε αοηά δεκ ήηακ
ανηεηά. Δ δζμζημφζα ακαγδημφζε έκακ βεκκαίμ ζππυηδ ηαζ δ Mattel ιπήηε
ζημ παζπκίδζ, πνμζθένμκηαξ ηεθζηά 90 εηαημιιφνζα. Δ Hasbro απμπχνδζε.
«Μζζηεφμοιε πςξ δ πνμζθμνά ηδξ Mattel είκαζ πμθφ βεκκαζυδςνδ ηαζ
πάκς απυ ημ επίπεδμ πμο ιπμνεί κα αζηζμθμβδεεί ιε επζπεζνδζζαημφξ
υνμοξ», δήθςζε μ πνυεδνμξ ηδξ International Hasbro.
Δ Hasbro είπε πεηάλεζ ηδκ εοηαζνία κα ηαημπονχζεζ παβημζιίςξ
ηα δζηαζχιαηα ζ’ έκα απυ ηα πθέμκ δδιμθζθή επζηναπέγζα παζπκίδζα ηδξ
ζζημνίαξ. Βπζπθέμκ, δ Mattel είπε κζηήζεζ ηδ Hasbro ζε ιζα ακαιέηνδζδ βζα
ιζα εηαζνεία παζπκζδζχκ. Ώηυιδ πεζνυηενα, δ επζηοπία ημο Ξηναιπθ πένα
απυ ημκ Ώηθακηζηυ αολακυηακ ηάεε πνυκμ ηαζ ακμζβυηακ ιζα ηενάζηζα
αβμνά.
ιζθμζ απυ ιένδ ζακ ηδ Ιζβδνία, υπμο ημ Ξηναιπθ ήηακ επίζδια
ακεβκςνζζιέκμ απυ ηδκ ηοαένκδζδ, ηοκδβμφζακ ηδκ ΒΒΞ βζα δςνεάκ ζεη
ημο παζπκζδζμφ. Μεζναηζηέξ εηδυζεζξ πμοθζυκηακ ηαηά πζθζάδεξ, απυ ηδκ
Εηαθία (υπμο θεβυηακ Ξηαναιπέμ) ςξ ηδκ Εκδία (υπμο οπήνπακ δεηάδεξ
απμιζιήζεζξ). Ώκεπίζδια ημονκμοά ζηδκ Οασθάκδδ πνμζέθηοακ πάκς απυ
πίθζμοξ εκήθζηεξ ηαζ ιαεδηέξ. Βθδιενίδεξ ζηζξ Φζθζππίκεξ ηαζ ηδ Θαθαζζία
ακέθενακ ηα απμηεθέζιαηα απυ ηα δζάθμνα ημονκμοά. «Δ Hasbro δεκ
ακηζθήθεδηε υηζ ημ παζπκίδζ οπενέααζκε ηζξ δζαθμνεηζηέξ ημοθημφνεξ», θέεζ
έκαξ ακαθοηήξ ηδξ αζμιδπακίαξ επζηναπέγζςκ παζπκζδζχκ. «Αεκ ήηακ ηαθά
δζαααζιέκμζ».
Έηζζ, μ ηυζιμξ ημο Ξηναιπθ ήηακ δζπαζιέκμξ. Ώθθά εκχ δ Hasbro
ηήνδζε ηδ δέζιεοζή ηδξ βζα ημ αβςκζζηζηυ ιένμξ ημο παζπκζδζμφ,
θζθμλεκχκηαξ ημ ιεβαθφηενμ εεκζηυ πνςηάεθδια, δ Mattel πενζέημρε ηδ
πνδιαημδυηδζδ ηδξ ¨Βκςζδξ ηςκ ΐνεηακχκ παζηηχκ ηαζ ημ 1998
απμθάζζζε κα ιδκ βίκεζ πμνδβυξ ζηα ανεηακζηά εεκζηά πνςηαεθήιαηα,
αθθά ακη’ αοημφ κα λμδέρεζ πνήιαηα ζε έκα ζπμθζηυ πνυβναιια ηαζ ιζα
δδιυζζα επίδεζλδ ζηδκ μπμία μ Ξηναηυξ Κδνάξ έπαζλε εκακηίμκ ημο
Ιαοηζημφ ζ’ έκα βζβακηζαίμ ηαιπθυ ζημ ζηάδζμ Γμοέιπθεσ. Οα ζηεθέπδ ηδξ
Mattel «αθέπμοκ υηζ οπάνπεζ έκα ιένμξ ηςκ δδιμζίςκ ζπέζεςκ πμο πνέπεζ
κα ζοκδέεηαζ ιε ημοξ παίηηεξ, αθθά δεκ αθέπμοκ υηζ μζ δδιυζζεξ ζπέζεζξ
είκαζ πάκημηε εεηζηέξ», θέεζ μ Φίθζπ Ιέθημκ, ημνοθαίμξ ΐνεηακυξ παίηηδξ
πμο πεζνίγεηαζ ημ ιάνηεηζκβη ημο Ξηναιπθ ηαζ ηζξ ζπέζεζξ ιε ηα ιέζα
εκδιένςζδξ βζα ηδ Mattel.
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Βπζηδνμφιεκμ απυ ηδ Mattel Δκςιέκμο ΐαζζθείμο, έλζ πζθζάδεξ
ιίθζα ιαηνζά απυ ηδκ έδνα ηδξ εηαζνείαξ ζηδκ Ζαθζθυνκζα, ημ Ξηναιπθ
ήηακ εθάπζζηα ηαηακμδηυ απυ ηα ζηεθέπδ ζηα ηεκηνζηά. Ζζ αηυιδ πζμ
πνμαθδιαηζηυ, δ Mattel απθά δεκ ήηακ εηαζνεία παζπκζδζχκ, πανά ηζξ
πνμζπάεεζέξ ηδξ κα βίκεζ.
Ζαεχξ πθδζίαγε ημ 1999, οπήνπακ αιθζαμθίεξ αηυιδ ηαζ βζα ημ ακ
δ Mattel ιπμνμφζε κα δζμνβακχζεζ ημ παβηυζιζμ. Λζ πςθήζεζξ ηδξ
Θπάνιπζ ηαηναηοθμφζακ, ηα ηένδδ ελαζεεκμφζακ ηαζ ιζα βεκζηή
ακαδζμνβάκςζδ ηδξ δζμίηδζδξ ακαημζκχεδηε ζηζξ ανπέξ ημο 1999. Ήηακ
ηαηακμδηυ πςξ έκα ημονκμοά Ξηναιπθ είπε παιδθή πνμηεναζυηδηα. Λ
Ογμκ Λοίθζαιξ πνυηεζκε έκα εκαθθαηηζηυ ζπέδζμ ζηδ Hasbro βζα ηδκ
πενίπηςζδ πμο δ Mattel έηακε πίζς. Ηίβμοξ ιήκεξ πνζκ ηδ δζμνβάκςζδ, δ
Mattel εκέηνζκε έκα ημκδφθζ. Δ ηθίιαηα εα ήηακ παιδθυηενδ απυ ηδ βζμνηή
ηδξ Hasbro δομ πνυκζα πνζκ, ιε ζοκμθζηά πνδιαηζηά ανααεία 35.000
δμθάνζα, ιαγί ιε ηα 15.000 δμθάνζα βζα ημ πνχημ ανααείμ, ζε ζφβηνζζδ ιε
ηα 50.000 δμθάνζα (25.000 δμθάνζα βζα ημκ πνχημ) πμο είπε πθδνχζεζ δ
Hasbro. Ομ λεκμδμπείμ Ζάνθημκ Ζνεζη ζηδ Θεθαμφνκδ, υπμο βίκεηαζ ημ
ημονκμοά, οζηενμφζε ηαηά πμθφ ζοβηνζηζηά ιε ημ ημιρυ Θεσθθάμοεν ηδξ
Λοάζζκβηημκ. Δ Hasbro έδςζε ζε ηάεε ιέθμξ ηδξ μιάδαξ ηςκ ΔΜΏ ηαζ ημο
Ζακαδά 3.000 δμθάνζα βζα κα αμδεήζεζ κα ηαθοθεμφκ ηα έλμδα· μζ
ΐνεηακμί παίηηεξ πήνακ πενίπμο ημ έκα ηέηανημ αοηχκ απυ ηδκ Mattel
Δ.ΐ.
Ξηδ Θεθαμφνκδ ιμζνάγμιαζ ημ δςιάηζμ ιε ημκ Γ.Β. Ογυεθ. Ώπυ
ηυηε πμο έθηαζε δομ ιένεξ κςνίηενα, μ Ογυεθ οπμθένεζ απυ ηζξ
ζοκδεζζιέκεξ παεήζεζξ ημο, ζοκ πυκμοξ ζηδκ πθάηδ πμο ημκ ακάβηαζακ
κα ημζιδεεί ζε ιζα ζζδενχζηνα ζηδνζβιέκδ ζημ ηεθαθάνζ ημο ηνεααηζμφ.
Βηηυξ απυ δφμ ημονκμοά βζα γέζηαια ηαζ ιζα επίζηερδ ζημ γςμθμβζηυ
ηήπμ ι’ έκακ θζθζππζκέγμ παίηηδ ιε ημκ μπμίμ έπεζ ηνεθαεεί, μ Ογυεθ ζπεδυκ
δεκ αβήηε απυ ημ λεκμδμπείμ. Έπεζ παίλεζ πμθφ Ξηναιπθ ζημ θμοαβζέ, ημ
μπμίμ έπεζ ηαηαθδθεεί απυ παίηηεξ ημο ημονκμοά.
Δ ηεηναήιενδ δζμνβάκςζδ ιε είημζζ ηέζζενεζξ αβχκεξ ανπίγεζ ημ
πνςί ηαζ απυρε δ Mattel ηάκεζ ηδκ παναδμζζαηή οπμδμπή ηςκ παζηηχκ.
Σξ οπεναζπζγυιεκμξ ημκ ηίηθμ ημο πνςηαεθδηή, μ Ογυεθ εα είκαζ ζημ
ηέκηνμ ημο εκδζαθένμκημξ ηαζ πνμηίεεηαζ κα ηάκεζ εκηοπςζζαηή ειθάκζζδ.
Λ Ογυεθ είκαζ ειθακίζζιμξ, ακ ηαζ θίβμ παιέκμξ, ιε ημοζημφιζ
ιπθε πμο ζοιπθδνχκεηαζ ιε ιζα ιανυκ βνααάηα, ημζιδιέκδ ιε βνάιιαηα
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ημο Ξηναιπθ. Βίιαζηε έημζιμζ κα θφβμοιε, αθθά λαθκζηά γςδνεφεζ ηζ
ακδζοπχ. ΐβάγεζ έκα ιπμλενάηζ ημο Ξηναιπθ (πμο πδβαίκεζ ιε ηδ
βνααάηα) ηαζ ημ θμνάεζ πάκς απυ ημ πακηεθυκζ ημο. Μνμζέπς ιζα ζημίαα
ηζ-ζενη ζημ ηνεαάηζ ημο. Λ Ογυεθ λεδζπθχκεζ έκα –απυ ημ εεκζηυ ημο
Ιηάθθαξ ημ 1996– ηαζ ημ δέκεζ βφνς απυ ημ δελί ημο πυδζ.
«Ογυεθ, υπζ, δεκ ιπμνείξ», θές.
«Ζαζ αέααζα ιπμνχ. Γζαηί υπζ;». Ραζημβεθάεζ.
Θεηά ιμο γδηάεζ κα ημκ αμδεήζς κα δέζεζ έκα ηζ-ζενη απυ ημ
εεκζηυ ημο 1998 ζημ Ξζηάβμ, βφνς απυ ημ ανζζηενυ ημο πυδζ. Αζζηαηηζηά,
ημο ηάκς ηδ πάνδ.
«Ώοηυ θαίκεηαζ κα θέεζ ηάηζ», θέεζ μ Ογυεθ.
Ξηέθημιαζ: «Ξε πμζμκ;»
Οέθμξ, μ Ογυεθ λεδζπθχκεζ έκα ηνίημ ηζ-ζενη, αοηυ απ’ ημ
παβηυζιζμ ημο 1997 ζηδκ Λοάζζκβηημκ, ηδ δζμνβάκςζδ πμο ηένδζζε, ηδ
δζμνβάκςζδ πμο έδςζε ηφνμξ ζηδκ φπανλή ημο. Αεκ ιπμνχ κα θακηαζηχ
ηζ ζπεδζάγεζ κα ηάκεζ ι’ αοηυ ημ ιαναθέηζ, δεδμιέκμο υηζ ήδδ θμνάεζ
πμοηάιζζμ, βνααάηα ηαζ ζαηάηζ ηαζ ηα ιπμφηζα ημο είκαζ θαζηζςιέκα ιε
ηζ-ζενη ημο Ξηναιπθ πμο ηνέιμκηαζ ηάης απ’ ηα βυκαηά ημο ζακ
πακηεθυκζα θάνιαξ. Ξθίββεζ ημ ηζ-ζενη πάκς απυ ημ ζαηάηζ ημο, ημζηάεζ
επίιμκα ημκ εαοηυ ημο ζημκ ηαενέθηδ ηαζ βεθάεζ.
Ηίβα ζοβηναηδιέκα βέθζα ηαζ ανηεηά ημοκήιαηα ημο ηεθαθζμφ
ημκ οπμδέπμκηαζ υηακ ιπαίκεζ ζηδ νεζερζυκ. Δ ζηεκή, αδζάθμνδ αίεμοζα
ζοκεδνίςκ ιυθζξ πμο ανιυγεζ ζ’ έκακ πνςηαεθδηή μπμζμοδήπμηε
αεθήιαημξ. Οα μνκηέαν είκαζ θηςπά ηαζ ημ κηεηυν δεκ δζαθαθεί αηνζαχξ
ορδθή πμζυηδηα. Μέκηε ζδιαίεξ ιε ημ θμβυηοπμ ηδξ Mattel –έκακ
αβηαεςηυ ηυηηζκμ ηφηθμ ιε ημ υκμια ηδξ εηαζνείαξ ιε ηεθαθαία–
ηνέιμκηαζ ζημοξ ημίπμοξ. Αομ ιζηνυηενα πακυ βνάθμοκ ΜΏΓΖΛΞΘΕΛ
ΜΝΣΟΏΘΗΔΘΏ ΞΖΝΏΘΜΗ 1999.
Θοιίγς ζημκ εαοηυ ιμο υηζ δεκ έπεζ ζδιαζία πυζα θεθηά λμδεφεζ δ
εηαζνεία πμνδβυξ. Έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδ δζεεκή ζζημνία αβάπδξ ιε ηδκ αββθζηή
βθχζζα ηαζ ι’ αοηυ ημ παζπκίδζ. Δ μιάδα ηδξ Ζέκοαξ ηαηαθεάκεζ
θμνχκηαξ ιαηνζά πμθφπνςια ζφκμθα βκςζηά ςξ ηζηάκγ, ηα μπμία
πμοθμφκ ζηδκ αίεμοζα οπμδμπήξ επίζδξ, αβάγμκηαξ αζμνηί πμοηάιζζα
ηαζ ηαπέθα απυ έκακ ζηναηζςηζηυ ζάημ. Οα εκκέα ιέθδ ηδξ αββθζηήξ
μιάδαξ θμνμφκ ηίηνζκεξ ιπθμφγεξ ημο βημθθ ιε ημ ηνζακηάθοθθμ, ημ
εεκζηυ ημοξ θμοθμφδζ· ιζα ακηζδμνηάδα πδδάεζ ζηζξ πηοπδηέξ πνάζζκεξ
ιπθμφγεξ ηςκ ηνζχκ Ιμηζμαθνζηακχκ.
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Λζ Φζθζππζκέγμζ –ακαδουιεκα ηαθέκηα ζημκ ηυζιμ ημο Ξηναιπθ–
βκςνίγμοκ ημοξ Μαηζζηακμφξ. Λζ Οασθακδμί ακαηαηεφμκηαζ ιε ημοξ
Ξζβηαπμονζακμφξ. Ββχ βκςνίγς ημκ Ώκηειπάβζμ Ογυκζμκ Φαγμφιπα, έκακ
ηνζακηαμηηάπνμκμ δμιζηυ ιδπακζηυ απυ ηζξ Ξετπέθθεξ ηαζ ημκ ζοιπαίηηδ
ημο Ιηπακαπαθά Ξίθαα, έκακ ελδκηάπνμκμ δάζηαθμ. Λ Ζέζ Ξζ Ρζνάζ, έκαξ
κεανυξ Γζαπςκέγμξ ιεηαθναζηήξ πμο παίγεζ βζα πνχηδ θμνά ζημ
παβηυζιζμ, είκαζ κηοιέκμξ ιε έκα πηοπδηυ ζαηάηζ· ιμο θέεζ βζα ηζξ 60 χνεξ
θέλεςκ πμο έπεζ δπμβναθήζεζ ζε ηαζέηα, βζα ημ πχξ ακαπηφζζεζ ιζα
έηδμζδ ημο Ξηναιπθ ζηδκ εζδζηή βζαπςκέγζηδ ζοθθααζηή βναθή, βζα ηδ
ιεθέηδ ηςκ ζφκεεηςκ θέλεςκ. «Ομ επυιεκυ ιμο υκεζνμ είκαζ κ’ αολήζς ηδ
δδιμηζηυηδηα ημο Ξηναιπθ ζηδκ Εαπςκία», θέεζ μ Ζέζ Ξζ.
Ξηδκ αίεμοζα οπάνπμοκ Θαθηέγμζ, Ξαμοδάνααεξ ηαζ Ξηςηζέγμζ,
έκαξ Γάθθμξ ηζ έκαξ Εκδυξ ηαζ πζμ πμθθμί Ξνζθακηζακμί απ’υζμοξ έπς δεζ
πμηέ ιμο: ηνεζξ. Ππάνπεζ έκαξ εηδυηδξ απ’ ηδκ Μμθςκία ηζ έκαξ
ιεηαθθμονβυξ απυ ηδ Θαθαζζία ηζ έκαξ οδναοθζηυξ απυ ηδ Ιέα Γδθακδία
ηαζ δ μιάδα, έκα πακηνειέκμ γεοβάνζ, απυ ημ Λιάκ. Βίκαζ έκαξ
παηζζηακυξ βζαηνυξ ηζ έκαξ ζεθ απυ ημ Θπαπνέζκ ηζ έκαξ ηεκοάηδξ
ηηδκίαηνμξ. Ππάνπεζ έκαξ ζφιαμοθμξ επζπεζνήζεςκ απυ ηδ Ιζβδνία πμο
πμφθδζε ημ ζηναπαηζανζζιέκμ ημο Ρυκηα 1.000 δμθάνζα βζα κα ιαγέρεζ
ιεηνδηά ηαζ κα ηαλζδέρεζ ζημ παβηυζιζμ ημο 1997 ηζ μ ζοιπαηνζχηδξ ημο,
έκαξ ζοκηαβιαηάνπδξ πμο ήηακ πνμσζηάιεκμξ θμβζζηδνίμο ηςκ
εζνδκεοηζηχκ δοκάιεςκ ηςκ Δκςιέκςκ Βεκχκ ζηδ Ηζαενία ηαζ ηδ Ξζένα
Ηευκε.
Ομ υηζ αοηυξ μ ηυζιμξ έπεζ ιαγεοηεί βζα κα ηζιήζεζ ηδκ αββθζηή
βθχζζα, αηυιδ ηζ ακ πμθθμί απ’ αοημφξ ηδ ιζθμφκ ςξ δεφηενδ ή ηνίηδ
βθχζζα ηαζ ιενζηέξ θμνέξ ζπεδυκ δεκ ηδ ιζθμφκ ηαευθμο, ηάκεζ ημ ζηδκζηυ
ηαοηυπνμκα ζοβηζκδηζηυ ηαζ πανάλεκμ. Οα πενζζζυηενα έεκδ πμο
ακηζπνμζςπεφμκηαζ εδχ έπμοκ απμζηζαημφξ δεζιμφξ ιε ηδ Θεβάθδ
ΐνεηακία, εκχ άθθα δζαηδνμφκ ειπμνζηέξ ζπέζεζξ. ιςξ ηάπμζα δεκ έπμοκ
θμβζημφξ ζοκδέζιμοξ ιε ηα αββθζηά ή ημ Ξηναιπθ. Δ Οασθάκδδ, πμο
ηαοπζέηαζ βζα ιενζηά απυ ηα ακενπυιεκα αζηένζα ημο παζπκζδζμφ, απέθοβε
ημκ εονςπασηυ απμζηζζιυ. Ξήιενα ηα αββθζηά δζδάζημκηαζ ζηα
ηασθακδέγζηα ζπμθεία αθθά ζπάκζα πνδζζιμπμζμφκηαζ έλς απυ ηδκ
αίεμοζα. Μανά ηαφηα, δ ημζκή βθχζζα εδχ δεκ είκαζ ηα αββθζηά αθθά μζ
θέλεζξ, ηζ αοηή είκαζ δ δζαθμνά. «Αεκ πνεζάγεηαζ κα λένεζξ κα ιζθάξ», ιμο
θέεζ μ Ημνέκηζμο Ξάκημο απυ ηδ Νμοιακία.
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Ζακείξ παίηηδξ ηδξ δζμνβάκςζδξ δεκ ακηζηαημπηνίγεζ ηαθφηενα
ηδκ δζαπμθζηζζιζηή πάθδ απυ ημκ Ξάκημο, πμο βίκεηαζ Ιηακ, ηαζ ημκ
ζοιπαίηηδ ημο Ζάηαθζκ Ζάιπα. Λ Ιηακ ηαζ μ Ζάηα ηαλίδερακ ηνζάκηα
πέκηε χνεξ βζα κα ’νεμοκ εδχ, απυ ημ ΐμοημονέζηζ ιέζς Ημκδίκμο ηαζ
Ξζβηαπμφνδξ. Λ ηαεέκαξ ημοξ αβάγεζ πενίπμο 200 δμθάνζα ημ ιήκα –
πενζζζυηενα απυ ημ ιέζμ ηαηά ηεθαθήκ εζζυδδια ζηδ Νμοιακία ηςκ 80
δμθανίςκ– ηζ εκυπθδζακ ιέθδ ηδξ μζημβέκεζαξ, θίθμοξ ηαζ ενβμδυηεξ βζα κα
ζοβηεκηνχζμοκ ηα πάκς απυ 2.000 δμθάνζα βζ’ αοηυ ημ ηαλίδζ. Λ Ιηακ,
ηνζακηάπνμκμξ επυπηδξ ειπμνίμο ζημ δδιανπείμ ημο ΐμοημονεζηίμο,
ζμφθνςζε 500 δμθάνζα απυ ιζα εηαζνεία δδιδηνζαηχκ υπμο δμοθεφεζ ιζα
εεία ημο. Λ Ζάηα, εζημζζελάπνμκμξ ιδπακζηυξ οπμθμβζζηχκ ηδξ εεκζηήξ
εηαζνείαξ δθεηηνζζιμφ, πθήνςζε ηα αενμπμνζηά εζζζηήνζα απυ ηδκ ηζέπδ
ημο ηαζ εθπίγεζ κα απμγδιζςεεί απυ ηδκ οπδνεζία ημο.
Οζξ ιαφνεξ ιένεξ ηδξ ηαηαπζεζηζηήξ δζηηαημνίαξ ημο, μ Ιζημθάε
Οζαμοζέημο, μ «Γίβακηαξ ηςκ Ζανπαείςκ», απαβυνεοζε ημ Ξηναιπθ ςξ
ακαηνεπηζηυ. «Ξημ πανεθευκ ήηακ δ επμπή ημο ημιιμοκζζιμφ», ελδβεί μ
Ιηακ. «Οχνα είζαζ εθεφεενμξ κα παξ ζε άθθα ιένδ ηαζ ημ Ξηναιπθ είκαζ
ιζα εοηαζνία».
Λ Ιηακ έπεζ ζηνμββοθυ πνυζςπμ, ημκημημονειέκα ηαθέ ιαθθζά,
αδφκαημ πνυζςπμ ιε πνμελέπμκηα γοβςιαηζηά ηαζ αναζά, ηαθεηζά δυκηζα·
ηα ιάηζα ημο θάιπμοκ ηαζ παιμβεθάεζ πζηνά. ΐμσδμζχιαημξ, ιε ιαηνζά
ιαφνα ιαθθζά ηαζ ζςνζαζιέκδ ζηάζδ ζχιαημξ, μ Ζάηα πενκζέηαζ άκεηα
βζα ιπαζίζηαξ ζε ζπμθζηυ ζοβηνυηδια ημο 1970.
ηακ ημοξ βκςνίγς θμνμφκ ηζ αοημί ηζξ εεκζηέξ ζημθέξ ημοξ, μ
Ιηακ έκα ιαφνμ βζθέημ πμο θέβεηαζ «ιπμφκηα», ημζιδιέκμ ιε ηυηηζκα ηαζ
πνάζζκα βεςιεηνζηά ζπέδζα ηζ μ Ζάηα έκα «ίε», ιζα άζπνδ ιπθμφγα
ακμζπηή ζημ θαζιυ ιε ιαφνεξ ηαζ ιπθε δζαημζιδηζηέξ ναθέξ βφνς απ’ ημ
ημθάνμ, ημοξ χιμοξ ηαζ ηα ιακίηζα. Θζα αοηυιαηδ θςημβναθζηή ιδπακή
ηνέιεηαζ απυ ημ θαζιυ ημο Ζάηα.
Λ Ιηακ είκαζ μ αεηενάκμξ ημο Ξηναιπθ ζημ κημοέημ. Άνπζζε κα
ιαεαίκεζ αββθζηά ζηα δέηα ημο, αθθά «ηα νχζζηα ήηακ πζμ ζδιακηζηά». Λζ
εοηαζνίεξ βζα ελάζηδζδ ζηα αββθζηά ήηακ, ηαζ παναιέκμοκ, ζπάκζεξ.
«Γκςνίγς πμθθέξ θέλεζξ, αθθά κα ιζθήζς…», θέεζ παζπίγμκηαξ κα
απμδχζεζ ιζα ζηέρδ. Μανά ηαφηα, επηά πνυκζα πνζκ, εζζήβαβε ημ
αβςκζζηζηυ Ξηναιπθ ζηδ πχνα ηαζ ηχνα είκαζ μ εεκζηυξ πνςηαεθδηήξ ηαζ
ζηζξ δομ βθχζζεξ. (Ομ νμοιάκζημ Ξηναιπθ αημφβεηαζ ςξ πνυηθδζδ:
ηνζάκηα βνάιιαηα, ελαηυζζεξ πζθζάδεξ θέλεζξ, ηνζάκηα ηθίζεζξ νδιάηςκ). Λ
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Ιηακ παίγεζ επίζδξ κημφπθζηζη1 Ξηναιπθ –ημ μπμίμ πνμθένεζ «Ιημοπ-ΗζΖέζη»– ζημ μπμίμ αιθυηενμζ μζ παίηηεξ πνδζζιμπμζμφκ ηα ίδζα βνάιιαηα.
Ομ παίγεζ ζηα βαθθζηά.
Ξημ παβηυζιζμ ημο 1997, μ Ιηακ έδςζε ζημκ Ογμκ Λοίθζαιξ έκα
ζδιαζάηζ πμο θέεζ ΝΛΠΘΏΙΕΖΔ ΛΘΛΞΜΛΙΑΕΏ ΞΖΝΏΘΜΗ ζηα
νμοιάκζηα ηζ έκα ιπμοηάθζ ηναζί Ονακζοθαακίαξ· δ εηζηέηα ημο έπεζ ιζα
γςβναθζά ημο Ανάημοθα. Λ Ιηακ ηενιάηζζε 78μξ απυ ημοξ 80 παίηηεξ,
ιπνμζηά απυ δζαβςκζγυιεκμοξ απυ ηδ Γμοσάκα ηαζ ηζξ Ξετπέθθεξ, ιε
επίδμζδ 5-16. «πζ ηυζμ ηαθά. Αεκ είκαζ εκηάλεζ», θέεζ.
πζ εκηάλεζ; ζηέθημιαζ. Ξπεδυκ δεκ ιζθάξ αββθζηά.
Λ Ιηακ εέθεζ κα ηενδίζεζ δέηα αβχκεξ αοηή ηδ θμνά. «Double2»,
θέεζ, ιυκμ πμο ημ πνμθένεζ «Ιημοιπθ».
Λ Ζάηα άνπζζε κα παίγεζ Ξηναιπθ ζη’ αββθζηά ιυθζξ ηνία πνυκζα
πνζκ ηαζ δεκ ιεθέηδζε θίζηεξ πανά ιυκμ θέημξ. «Κένμοιε πμθθέξ θέλεζξ,
αθθά δεκ λένμοιε κα αάγμοιε βνάιιαηα ιπνμζηά ηαζ πίζς», πνμζεέηεζ.
«Hooks3», θέεζ μ Ιηακ. Γμοηξ. «Οα βμοηξ είκαζ ιεβάθμ πνυαθδια».
Λ Μίηεν Θυνζξ απυ ηζξ ΔΜΏ. ηαηέηηδζε ημ πνχημ παβηυζιζμ
πνςηάεθδια Ξηναιπθ ημ 1991. Λ Θανη Ιάζιακ απυ ηδκ Ώββθία ηένδζζε
ημ 1993. Λ Ιηέζαζκη Θπυζγ απ’ ημκ Ζακαδά ηα ηαηάθενε ημ 1995. Ζαζ μ
ζοβηάημζηυξ ιμο, μ Γ.Β. Ογυεθ, ηένδζζε ημ 1997.
Ξηδ Θεθαμφνκδ, μ ιυκζιμξ ιπμοηιέζηεν ημο Ξηναιπθ, μ Ογζι
Γηίανζ, έπεζ ημκ Ιάζιακ ημ πνχημ θααμνί ιε 6 πνμξ 1. Αομ Ώιενζηακμί (μ
Θπνάζακ Ζαπεθέημ ηαζ μ Ογμ Έκηθζ), δφμ Ζακαδμί (μ Θπυζγ ηζ μ Γμουπκζη)
ηαζ έκαξ Ιεμγδθακδυξ (μ άβκςζημξ Ιάζηγεθ Νίηζανκηξ) είκαζ ζημ 7 πνμξ 1.
Μμζμξ λένεζ; Έκαξ Οασθακδυξ, Φζθζππζκέγμξ, Ξνζθακηζακυξ ή Ιζβδνζακυξ
ιπμνεί κα ειθακζζεεί ςξ αλζυιαπμξ. Βίκαζ ακαπυθεοηημ κα ζοιαεί ιζα
ιένα: δφμ άκενςπμζ πμο ιζθμφκ ζπαζιέκα αββθζηά κα ιάπμκηαζ βζα ηδκ
οπενμπή ζ’ έκα παζπκίδζ πμο πνδζζιμπμζεί αββθζηέξ θέλεζξ. θμζ δζααάγμοκ
ηζξ ίδζεξ θίζηεξ, ιαεαίκμοκ ηδκ ίδζα ηαηηζηή, παίγμοκ εκακηίμκ ηςκ ίδζςκ
πνμβναιιάηςκ ζε οπμθμβζζηή.
ιςξ ηα θχηα είκαζ ζηναιιέκα ζημοξ Ώιενζηακμφξ. ηακ δ
μιάδα ηςκ ΔΜΏ πμγάνεζ βζα ιζα θςημβναθία ζηδ νεζερζυκ, έκα ημπάδζ

1

duplicate-δηπιφ.
Nηακπι, ηνπο δηπινχο.
3
Υνπθο- ην λα θνιιάο ιέμε ζε κηα άιιε, πξνζζέηνληαο γξάκκα
2
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παίηηεξ απυ άθθεξ πχνεξ ιαγεφεηαζ βζα κα ηνααήλεζ θςημβναθίεξ.
Ζαπεθέημ, Έκηθζ, Ξένιακ – μζ άκενςπμζ αοημί είκαζ μζ εεμί ημο Ξηναιπθ.
«Ήεεθα ιυκμ κα ημκ δς πχξ είκαζ!» ιμο θέεζ ιζα ιεζήθζηαξ Ώοζηναθή ζ’
έκα ημονκμοά πνμεένιακζδξ (ζημ μπμίμ παίγς ηαζ θένκς 3-3). «Ομκ Ογυεθ
Ξένιακ! Ομκ παβηυζιζμ πνςηαεθδηή! Μνμζπάεδζα κα ιδκ ηαηαθάαεζ υηζ
ημκ ημζημφζα».
ηακ ημκ νςηάς βζα ηδκ ειθάκζζή ημο ζηα ηνία πνμδβμφιεκα
παβηυζιζα ζηα μπμία πήνε ιένμξ, μ Ζμοκζπίημ Ζμονυκηα απ’ ηδκ Εαπςκία,
δζαηοπχκεζ ημ πζμ πενήθακμ ηαηυνεςιά ημο. «Οέζζενα πνυκζα πνζκ», θέεζ,
«κίηδζα δομ Ώιενζηακμφξ».
ΐέααζα, μζ Ώιενζηακμί εκδζαθένμκηαζ θζβυηενμ κα ηαθθζενβήζμοκ
ανιμκία ιεηαλφ ηςκ θαχκ ημο Ξηναιπθ απ’ υ,ηζ κα είκαζ μζ εαοημί ημοξ. Λ
Θπμιπ Φεθη είκαζ ζηα πεζνυηενα απυ ηα αηδιέθδηά ημο, ιε ημ πμοηάιζζμ
απέλς, ημ πακηεθυκζ δίπςξ γχκδ, ημ πνυζςπμ αλφνζζημ, ηα ιαθθζά
απηέκζζηα, πενζθένεηαζ ζημ ζαθυκζ ακαπθάεμκηαξ ηοπαίεξ εέζεζξ ημο
Ξηναιπθ βζ’ αοημφξ πμο αημφκ αθθά αηυιδ ηαζ βζ’ αοημφξ πμο δεκ αημφκ.
Λ Γ.Β. Ογυεθ πμνμπδδά ηνζβφνς ζακ παζδί ζε γαπανμπθαζηείμ. Λ Ογμ
Έκηθζ ιζθάεζ βζα ημ επίπεδμ ηδξ εκένβεζάξ ημο πίζς απυ ιζα βαθάγζα ιάζηα
πεζνμονβείμο πμο έααθε βζα κα αιοκεεί ζημκ ηαπκυ απ’ ηα ηζζβάνα. («Ια
’ημξ μ Ιηανε ΐέζκηεν ημο Ξηναιπθ», θέεζ μ Ογζι Γηίανζ). Ξ’ έκα εζηζαηυνζμ, μ
Θπνάζακ Ζαπεθέημ δζααάγεζ θςκαπηά ηδκ πενζβναθή εκυξ πζάημο ζημ
ιεκμφ ηαεχξ ιζα βηανζυκα απμιαηνφκεηαζ αιήπακα. «Θπνάζακ», δ θίθδ
ημο ημκ επζπθήηηεζ. «Θδκ ημ ενιδκεφεζξ. Θυκμ πανάββεζθέ ημ».
Δ ζδζυννοειδ ζοιπενζθμνά ηςκ Ώιενζηακχκ –ηαζ δ αθαγμκεία υηζ
είκαζ μζ ηαθφηενμζ– είκαζ ηάπςξ οπεναμθζηή βζα ηδ ανεηακζηή μιάδα. Ξημ
ηέθμξ ηέθμξ, μ Ιάζιακ εεςνείηαζ μ ηαθφηενμξ παίηηδξ SOWPODS ζημκ
ηυζιμ. Λζ ΐνεηακμί ηονζάνπδζακ ημ 1993, παίνκμκηαξ ηνεζξ απυ ηζξ πέκηε
πνχηεξ εέζεζξ ηαζ ηέζζενζξ απυ ηζξ πνχηεξ δεηαπέκηε ημ 1997 (αέααζα, μζ
Ώιενζηακμί πήνακ ηζξ εέζεζξ απυ ηδκ πνχηδ ςξ ηδκ ηέηανηδ). Ζζ αηυιδ,
υηακ ηα εκκέα ιέθδ ηδξ αββθζηήξ μιάδαξ ζοκαενμίγμκηαζ βζα ιζα
θςημβναθία, ηακέκαξ απυ άθθδ πχνα δεκ ηνααάεζ θςημβναθίεξ. Ώοηυ
εβείνεζ έκα ενχηδια πμο πζηναίκεζ ημοξ ΐνεηακμφξ: είκαζ μζ Ώιενζηακμί
αθδεζκά ηαθφηενμζ; Ή απθχξ πζμ αθθυημημζ;
«Λζ πενζζζυηενμζ Ώιενζηάκμζ είκαζ ηάπςξ οπεναμθζημί. Βίκαζ
ζοκάνηδζδ ηςκ εεκζηχκ παναηηδνζζηζηχκ», οπμζηδνίγεζ μ Φίθζπ Ιέθημκ, μ
άκενςπμξ ημο Ξηναιπθ ηδξ Mattel, ηέζζενζξ θμνέξ εεκζηυξ πνςηαεθδηήξ μ
ίδζμξ. «Μζζηεφς υηζ μζ παίηηεξ ημο Δκςιέκμο ΐαζζθείμο είκαζ ημ ίδζμ ζζπονμί
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ιε αοημφξ ηςκ ΔΜΏ, αθθά απθχξ δεκ ημ δείπκμοκ. Θα ’θεβα πςξ έπμοιε
πζμ πμθθμφξ ηακμκζημφξ ηφπμοξ απυ ζαξ». Ηέεζ υηζ «μζ ηφπμζ ΞένιακΈκηθζ» –εηηεκηνζημί πμο άθμαα, ή ηαζ εκεμοζζςδχξ, επζδεζηκφμοκ ηζξ
παναλεκζέξ ημοξ– εα ήηακ αζοκήεζζημζ ζημ Δκςιέκμ ΐαζίθεζμ. Ή, υπςξ μ
Άββθμξ Ιηέζαζκη Γμοέιπ, επαββεθιαηίαξ θμβζζηήξ, ζοκμρίγεζ βζα ημοξ
Ώιενζηακμφξ: «Αεκ ιπμνχ κα θακηαζηχ κα είιαζ ηάπμζμξ απ’ αοημφξ».
«θμζ μζ Γζάκηδδεξ ιμζάγμοκ κα γμοκ ζημ ηέκηνμ ημο δζημφ ημοξ
ζφιπακημξ ιε ιυκμ εαιπή ακηίθδρδ ηαζ ηαευθμο εκδζαθένμκ βζα ηδ γςή
έλς απυ αοηυ», ιμο θέεζ μ Γμοέιπ. Ομ άκμζβια εκυξ εέιαημξ ζε ιζα
ζογήηδζδ εηθαιαάκεηαζ ςξ αθδεζκή ακάηνζζδ βζα ημ ζφιπακ ημοξ, υιςξ
δεκ δείπκμοκ ηαιία ακάβηδ βζα αιμζααζυηδηα. Ππάνπεζ ζοκαδεθθζηυηδηα
ακάιεζα ζημοξ ΐνεηακμφξ ζημ ελςηενζηυ, δ μπμία απθμφζηαηα δεκ
οπάνπεζ ζημοξ Γζάκηδδεξ. Ραζνυιαζηε ηδκ πανέα ηαζ κμζαγυιαζηε βζα ηδκ
μιάδα ηαζ βζα ημ πχξ πάεζ μ ηαεέκαξ. Αεκ έπς δεζ πμηέ έκακ Γζάκηδ κα
δείπκεζ εκδζαθένμκ βζα ηδκ απυδμζδ εκυξ ζοιπαηνζχηδ ημο, ή έζης βζα
μπμζμοδήπμηε άθθμο.
»Θεηά απ’ υθα αοηά, μζ Γζάκηδδεξ είκαζ ιάθθμκ ηαθμί ζημ
Ξηναιπθ ηαζ είκαζ ημ ιυκμ έεκμξ πμο αάγμοιε ζηυπμ ηαζ
δναζηδνζμπμζμφιαζηε βζα κα ηενδίζμοιε ηάεε δφμ πνυκζα».
Ώπυ ηζξ πνχζιεξ ιένεξ ημο Ξπζηζμφ ηςκ φθθςκ, μζ Ώιενζηακμί
έπαζγακ ιε ηνυπμ «υθα βζα ηδ κίηδ». ιςξ μζ Άββθμζ ήηακ ηαεχξ πνέπεζ.
Γζα πνυκζα έπαζγακ παζπκίδζ ζοκενβαζίαξ, ζημ μπμίμ μ ζημπυξ δεκ ήηακ κα
ηενδίζεζξ αθθά κα ζημνάνεζξ ημοξ πενζζζυηενμοξ δοκαηυκ πυκημοξ. Λζ
παίηηεξ άθθαγακ ζοπκά ή πανάιζγακ δφμ ή ηνία βνάιιαηα χζπμο κα
ηάκμοκ ζηναιπθ. Ππήνπακ άβναθμζ κυιμζ: Οα θςκήεκηα έπνεπε κα
ημπμεεημφκηαζ εθεφεενα δίπθα ζε ηεηνάβςκα αλίαξ, επζηνέπμκηαξ ρδθέξ
ααειμθμβίεξ, ηζκήζεζξ ιε ηα X, J & Z. Ομ ηεηνάβςκμ ηνζπθήξ αλίαξ θέλδξ δεκ
ηαθοπηυηακ παν’ εηηυξ βζα ηνζπθά-ηνζπθά ή βζα «επί εκκζά», υπςξ είκαζ δ
ανεηακζηή μνμθμβία. Λζ παίηηεξ πνμζπαεμφζακ κα αάθμοκ έκα Β ζηδ
δεφηενδ εέζδ ηδξ βναιιήξ επί ηνία βζα κα δζεοημθφκμοκ ηα «επί εκκζά». Ομ
ζδιείμ ακαθμνάξ ήηακ δέηα πυκημζ ακά βνάιια ηαζ ημ ζοκμθζηυ ζημν ζηα
παζπκίδζα ήηακ πενίπμο 1.000.
ζμ ηα δφμ ιένδ ζοκενβάγμκηακ –ηαζ δεκ ημ ’ηακακ πάκηα– ημ
Ξηναιπθ ήηακ θζβυηενμ ακηαβςκζζηζηυ. Λ Ιέθημκ ιζα θμνά έπζαζε 804 ζημ
εεκζηυ ηδξ ΐνεηακίαξ. Ομ νεηυν ζε ημονκμοά ηδξ ΐνεηακίαξ είκαζ 849. Λ Φζθ
Άπθιπζ, ζε θζθζηυ παζπκίδζ, πηφπδζε 1.049 πυκημοξ, ημ μπμίμ ηαηαβνάθδηε
ζημ ΐζαθίμ Γηίκεξ ςξ ημ παζπκίδζ ιε ημ ιεβαθφηενμ ζημν. Λ Άπθιπζ έπαζλε
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ημ OXIDIZERS βζα 374 πυκημοξ ζε «επί εκκζά» πμο έιεκε ακμζπηυ βζα
ανηεημφξ βφνμοξ ηαζ ημ LACQUERS βζα 221. «Έπαζα έκα αηυιδ επί εκκζά
ανβυηενα», εοιάηαζ. «Θα είπα πζάζεζ πίθζα δζαηυζζα».
Οχνα, θέεζ μ Άπθιπζ, «δ παθζά ανεηακζηή πνμζέββζζδ είκαζ ηυζμ
ηαηαζηεοαζιέκδ πμο είκαζ ζπεδυκ κα κηνέπεζαζ». Σξ ηα ιέζα ηδξ
δεηαεηίαξ ημο ’80, εκήιενμζ βζα ηδκ ελάπθςζδ ηδξ ζηδκήξ ημο Ξηναιπθ
ζηδκ άθθδ πθεονά ημο Ώηθακηζημφ ηαζ αανζεζηδιέκμζ ιε ημ παζπκίδζ
«παναηαθχ, ιεηά απυ ζαξ», μζ ΐνεηακμί ελπέν ημ βφνζζακ ζημ αιενζηάκζημ
ζφζηδια παζλίιαημξ. Ομ 1989, μ Άπθιπζ ηζ μ Ιάζιακ ηαλίδερακ ζημ Νίκμ
βζα ημ αμνεζμαιενζηακζηυ πνςηάεθδια. Λζ ΐνεηακμί έιεζκακ ι’ ακμζπηυ ημ
ζηυια ιε ημ πυζμ ηαθά δζμνβακςιέκμ ήηακ ημ ημονκμοά ηαζ ιε ημ πυζμζ
παίηηεξ –221– έπαζνκακ ιένμξ. «Ήηακ ιζα ειπεζνία πμο ιαξ άκμζλε ηα
ιάηζα», θέεζ μ Άπθιπζ. «Οέημζμ επίπεδμ δεκ είπαιε λακαδεί πμηέ πνζκ».
Ήηακ
ηυζμ…
αιενζηάκζημ.
Θεβαθφηενμ,
ζηθδνυηενμ,
επζδεζηηζηυηενμ. Μενζζζυηενμζ παίηηεξ, πενζζζυηενα θεθηά, πενζζζυηενμ
ακηαβςκζζηζηυ. Ππμβνάιιζγε ηδκ πμθζηζζιζηή δζαθμνά ακάιεζα ζημοξ
ΐνεηακμφξ ηαζ ημοξ Γζάκηδδεξ. Ξηζξ Δκςιέκεξ Μμθζηείεξ, ημ Ξηναιπθ ήηακ
υθμ ηζ υθμ πμο είπε ζδιαζία. Ξηδκ Ώββθία, δεκ εα ήηακ ζςζηυ κα
ειθακζζηεί ηακείξ ιε ηυζμ αηθυκδηδ ιμκμιακία. Βκχ μ Γ.Β. Ογυεθ εα έθεβε
ζ’ υζμοξ έπμοκ αοηζά υηζ δ κίηδ ημο ζημ παβηυζιζμ ημο 1997 ημο
πνμζέδςζε ηφνμξ, δ ακηίθδρδ υηζ ημ Ξηναιπθ είκαζ ηάηζ παναπάκς απυ
έκα παζπκίδζ θαίκεηαζ ζημοξ ΐνεηακμφξ παίηηεξ παναθμοζηςιέκδ ηαζ
οπενθίαθδ. «Ομ Ξηναιπθ δεκ δίκεζ ηφνμξ ζε ηίπμηα», θέεζ ημθηά μ Ιηέζαζκη
Γμοέιπ.
Νςηάς ημκ Ογμκ Λοίθζαιξ βζα ηζξ δζαθμνέξ ηςκ δφμ μιάδςκ.
Θεηά απυ πενίπμο είημζζ πνυκζα παναηήνδζδξ ηςκ ελπέν, μ Λοίθζαιξ είκαζ
δ Ογέζκ Γημοκηιπμθ1 ημο Ξηναιπθ. Λζ ΐμνεζμαιενζηακμί, πζζηεφεζ, έπμοκ
ηάηζ πμο ηακέκαξ απ’ ημοξ ΐνεηακμφξ δεκ δζαεέηεζ. Λ Λοίθζαιξ ημ εκημπίγεζ
ζηδ ζοβηέκηνςζδ ημο Έκηθζ, ζηδ κεονζηή έκηαζδ ημο Ιηέζαζκη Θπυζγ, ζημ
βνήβμνμ ηαζ επζεεηζηυ παζπκίδζ ημο Άκηαι Ηυβηακ, ζηδκ μνιή ημο Ογυεθ
Ξένιακ, ζημ θμκζηυ αθέιια ημο Θαη Γηνέζπαι (πμο δεκ είκαζ ζηδ
Θεθαμφνκδ βζαηί δεκ πνμηνίεδηε ηαζ δεκ εα ενπυηακ υπςξ ηαζ κα ’πεζ,
αθμφ δεκ ιπαίκεζ ζε αενμπθάκα). Ομ αθέπεζ ζημκ απενζυνζζημ, ακεθέδημ
πυεμ βζα κίηδ. Αεκ είκαζ ιυκμ πμο δεκ κμζάγμκηαζ ηζ θεκ μζ άθθμζ. Αεκ είκαζ
ιυκμ δ έθθεζρδ αοημβκςζίαξ ηαζ αοημζεααζιμφ. Ζαζ δεκ είκαζ επίδεζλδ.
1
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Βίκαζ ιζα απεβκςζιέκδ, ιε μπμζμδήπμηε ηυζημξ, ακαζθαθήξ ακάβηδ
οπενπνμζπάεεζαξ βζα ηδ κίηδ, δίπςξ ηδκ μπμία δεκ αλίγεζ κα γεζξ.
«Ώοηυ είιαζηε ςξ ημοθημφνα», θέεζ μ Λοίθζαιξ. «Θαξ
βεκκμαυθδζακ μζ δηηδιέκμζ». «Ζζ μζ ΐνεηακμί παεαίκμοκ πθάηα πμο είιαζηε
ηυζμ ηαθμί», πνμζεέηεζ.
Λ Θανη Ιάζιακ ανίζηεηαζ πζμ ημκηά απ’ υθμοξ ζημ ζοκδοαζιυ
ημο ανεηακζημφ ηαζ ημο αιενζηάκζημο Ξηναιπθ. Θμζάγεζ ιε ημκ ηαθά
πνμζανιμζιέκμ βζάπδ πμο πανζζηάκεζ υηζ είκαζ, θμνχκηαξ ιαφνα,
ηεηναβςκζζιέκα βοαθζά Ιηυθηζε & Γηαιπάκα ηζ έκα ιαφνμ θμφηεν Ιηυκα
Ζάνακ. ιςξ πάκς απυ ημ ηαιπθυ ηνχεζ ηα κφπζα ημο ηαζ ηνααάεζ ηα
ιαθθζά ημο ζακ κα θηζάπκεζ γαπανςηά. Λ Ιάζιακ είκαζ μ ιυκμξ ανεηακυξ
παίηηδξ πμο μζ ΐμνεζμαιενζηακμί πναβιαηζηά θμαμφκηαζ. Ζζ έπμοκ θυβμ.
Ξακ ημκ Ζαπεθέημ, ημ ακηίζημζπμ παζδί-εαφια ζηδκ Ώιενζηή, μ Ιάζιακ έπεζ
πενίθδιδ μπηζηή ικήιδ, οπενθοζζηέξ ζηακυηδηεξ ακαβναιιαηζζιμφ ηαζ
ηαθφηενδ δζμναηζηυηδηα ζηναηδβζηήξ απυ ημοξ μιμίμοξ ημο. Αζάμθε,
ηάπμηε ηενιάηζζε δεφηενμξ ζημ αμνεζμαιενζηακζηυ πνςηάεθδια, υπμο εα
έπνεπε κ’ απμθφβεζ ηδ πνήζδ ηςκ ανεηακζηχκ θέλεςκ πμο βέιζγακ ημ
ηεθάθζ ημο. Ήηακ ζακ κα έπαζγε ιπζθζάνδμ ιε ιμθφαζ βζα ζηέηα.
Φμαμφιεκμξ ιδ παναηηδνζζεεί ςξ πενίενβμξ, αιενζηάκζημο ζηοθ
παίηηδξ, μ Ιάζιακ ηάκεζ επίπμκεξ πνμζπάεεζεξ βζα κα εθαπζζημπμζήζεζ
αοηή ηδκ ηαηδβμνία. Μανά ηζξ εκζηάζεζξ ημο ίδζμο, μ Ιάζιακ έπεζ ζιζθέρεζ
μθυηθδνδ γςή βφνς απυ ηα ακαβνάιιαηα. Ώοηυ άνπζζε υηακ ειθακίζηδηε
έθδαμξ, ζε έκα δδιμθζθέξ ηδθεπαζπκίδζ πμο θεβυηακ «Ώκηίζηνμθδ
Θέηνδζδ». Ξε δομ δζαβςκζγυιεκμοξ δείπκμκηακ εκκζά βνάιιαηα ηαζ είπακ
ηνζάκηα δεοηενυθεπηα βζα κα ανμοκ ηδ ιαηνφηενδ θέλδ. Λ Θανη ηένδζζε
μηηχ θμνέξ. Ώνβυηενα ημο πνμζθένεδηε ενβαζία ζημ ζυμο, ζημ μπμίμ
ζήιενα είκαζ παναβςβυξ.
Ξακ ηάπμζμοξ ημνοθαίμοξ Ώιενζηακμφξ, μ Ιάζιακ πανάηδζε ημ
Ξηναιπθ βζα ηάιπμζμ ηαζνυ. Αεκ είπε ηίπμηε άθθμ κα απμδείλεζ ηζ ήηακ
ημοναζιέκμξ απυ ηδκ πίεζδ. Ώθθά αβαπμφζε ηα ηαλίδζα ηαζ ηζξ θέλεζξ ηαζ
ημκ ζοκαβςκζζιυ. Έηζζ έηακε πενζζζυηενδ πνμεημζιαζία βζα ημ παβηυζιζμ
ημο 1997, απ’ υ,ηζ βζα μπμζμδήπμηε άθθμ ημονκμοά. Ώζζεακυηακ ακεπανηήξ
ηαζ ηχνα ήεεθε κα δείλεζ ζημοξ αθαγυκεξ Ώιενζηακμφξ, μζ μπμίμζ έκζςεακ
ηαθφηενμζ απυ πμηέ επεζδή είπακ ανπίζεζ κα αθμζζχκμκηαζ ζημ SOWPODS,
υηζ ιπμνμφζε κα παίλεζ αηυιδ ημ παζπκίδζ.
«Θέθς κα είιαζ μ ηαθφηενμξ», θέεζ. «Θέθς κα λακαβίκς
παβηυζιζμξ πνςηαεθδηήξ».
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17. Ομ παβηυζιζμ

Ο

πνχημξ αβχκαξ ζε ηάεε ημονκμοά Ξηναιπθ –ζημ παβηυζιζμ ζηδ
Θεθαμφνκδ ή ζε ηάπμζμ ιμηέθ δίπθα ζημκ αοημηζκδηυδνμιμ ημο
Ημκβη Άζθακη– είκαζ πάκηα μ πζμ ζθζηηυξ. Βίκαζ δ οπυζπεζδ ημο
κέμο, δ απενζυνζζηδ εθπίδα βζα ηέθεζα βνάιιαηα, δ αοηαπάηδ υηζ ημ δοκαηυ
ιπμνεί κα οπενζζπφζεζ πανμδζηά ημο πζεακμφ, ζ’ έκα παζπκίδζ πμο
ηονζανπείηαζ απ’ αοηέξ ηζξ δίδοιεξ ακηζιαπυιεκεξ δοκάιεζξ. Σξ
πνςηαεθδηήξ πμο οπεναζπίγεηαζ ημκ ηίηθμ ημο, μ Γ.Β. Ογυεθ ηάεεηαζ ζημ
ηναπέγζ 1 βζα ημκ πνχημ αβχκα. ΐμοηάεζ έκα πανημιάκηζθμ ζ’ έκα πμηήνζ
κενυ ηαζ ηαεανίγεζ ημ πνμζςπζηυ ημο ηαιπθυ, θηζαβιέκμ απυ ηδ Mattel (ηα
ηεηνάβςκα αλίαξ είκαζ ζημ ίδζμ πνχια ι’ αοηά ζηα ηαιπθυ ηδξ Hasbro,
αθθά ηα οπυθμζπα είκαζ πηοπδηά πνάζζκα ακηί ζμημθαηί). Θυθζξ ζε δφμ
δεοηενυθεπηα, μ ακηίπαθμξ ημο Ογυεθ ηάκεζ ηδκ πνχηδ ηίκδζδ ημο
ημονκμοά: QAT.
Ζαεχξ ζμοθαηζάνς ζηδκ αίεμοζα αβχκςκ βζα κα ζοθθάας ηζξ
πνχηεξ ζηζβιέξ, ιζα βκχνζιδ έκηαζδ ακηαβςκζζιμφ δζαπενκά ημ ζχια
ιμο. Βίιαζ ζε οπενδζέβενζδ: ηα ιάηζα ακμίβμοκ, δ ακάζα ααεαίκεζ, μζ
κεονχκεξ ηεκηχκμκηαζ. Λ Θπμιπ Φεθη παίγεζ WHORING. Λ Ογζι Γηίανζ
πεηάεζ ηάης ημ YAWNING. Λ Φζθ Άπθιπζ παίγεζ DZO#. Λ Θπνάζακ
Ζαπεθέημ λεηζκά ιε ημ QUINA#, αάγμκηαξ ηα ηεθεοηαία ηνία βνάιιαηα
πάκς απυ ημ FOH πμο έπεζ παίλεζ μ ακηίπαθυξ ημο. Λ Ξηζα Μμθάηκζη ηςκ
Δ.Μ.Ώ. αάγεζ ηνία ζηναιπθ ζηδ ζεζνά –GOALIES, ALIZARIN ηαζ
NOSTRILS- υιςξ μ ακηίπαθυξ ημο, μ Μμφζ Οζεκβη Γμφζ απυ ηδ Θαθαζζία,
ηάκεζ ημ LEAFERY#.
Λ Ογυεθ Γμουπκζη ζηήκεζ ηα DEA?ING ζημ ακαθυβζυ ημο. Λ
Γμουπκζη θένεηαζ ζακ ενδιίηδξ απυ ηυηε πμο θηάζαιε· αβαίκεζ απ’ ημ
δςιάηζμ ημο ιυκμ βζα πενίπαημοξ βφνς απ’ ηδ θίικδ Άθιπενη ηαζ βζα ημ
δείπκμ ιε ημοξ άθθμοξ παίηηεξ. Ημλμημζηάγεζ, ιε αθέπεζ δομ ιέηνα ιαηνζά
ημο ηαζ ιε δζχπκεζ ιε έκα «λμοη!».
Λζ Νμοιάκμζ ιμο, υπςξ παηενκαθζζηζηά ημοξ ζηέθημιαζ, βίκμκηαζ
μζ ακηζπνμζςπεοηζημί ιμο ηφπμζ. Βζδζηά μ Ζάηα. Δ βκχζδ ημο ηςκ
αββθζηχκ ςξ μιζθμφιεκδξ βθχζζαξ είκαζ μοζζαζηζηά ιδδεκζηή, αθθά
θηζάπκεζ ηαζ ιεθεηάεζ θίζηεξ (δ αβαπδιέκδ ημο: μζ ηεηναηυζζεξ θέλεζξ πμο
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είκαζ απμδεηηέξ ηαζ ζημ νμοιάκζημ ηαζ ζημ αββθζηυ). Λ Ζάηα παίγεζ ιε ημκ
Ηέζηεν Ξυκιπνακ ζημκ πνχημ βφνμ. Ώοηυ ημ παζπκίδζ είκαζ ιεβάθδ
ζοβηίκδζδ βζα ημκ ιμκαδζηυ ημιιμοκζζηή ηδξ μιάδαξ ηςκ ΔΜΏ. Θεηά απυ
ηνεζξ βφνμοξ, μ Ηέζηεν είκαζ ιπνμζηά 147-40, εκχ μ Ζάηα πνμζπαεεί κα
ηάκεζ ημ LINTERS, FLINTERS*. «Θμο αημφβεηαζ ζςζηυ», θέεζ μ Ζάηα
ηαεχξ μ έθμνμξ ενεοκά ηδ θέλδ. «Αεκ είκαζ ζςζηυ», θέεζ μ Ηέζηεν εοβεκζηά.
«Θδδέκ», θέεζ μ Ζάηα απμηανδζςιέκμξ, ιαγεφμκηαξ ηα βνάιιαηά ημο.
Μενζθένμιαζ ζηδκ αίεμοζα ηαζ λακαβονκάς ζημκ Ζάηα. Ράκεζ
457-237, υιςξ έπεζ ηάκεζ έκα ζηναιπθ, ημ StRIPES ηζ έπεζ ηαζ ημ δεφηενμ
ιπαθακηέν! Ζαιπμονζάγεζ πάκς απυ ημ ηναπέγζ – δ πθάηδ ημο ηονηςιέκδ
ζακ πνμσζημνζηυξ άκενςπμξ ζε ζηίηζμ ημο National Geographic, ημ
πνυζςπυ ημο εηαημζηά απυ ημ ηαιπθυ, έκαξ ζςνυξ πζηονίδαξ ζδιαδεφεζ
ημ ιαφνμ ηναπεγμιάκηζθμ ζακ θνέζημ πζυκζ. Ονααάεζ ηα RUY βζα κα ηα
ζοκμδεφζεζ ιε ηα ELT? ηαζ ημοκάεζ ημ ηεθάθζ ημο. Έθα Ζάηα, ζηέθημιαζ,
ιδ ημοκάξ ημ ηεθάθζ ζμο. Θπμνείξ κα ανεζξ ζηναιπθ! Θέθς κα δζμπεηεφζς
ηζξ ζηέρεζξ ιμο ζημ ιοαθυ ημο. UTtERLY! Cutlery! cRUELTY!
Λ Ζάηα δεκ ανίζηεζ ηακέκα απ’ αοηά. Λ Ηέζηεν ηενδίγεζ 532-287.
«Βίκαζ θμαενυξ. Φακηάζμο ειέκα κα παίγς ζηα νμοιάκζηα», ιμο
θέεζ μ Ηέζηεν. Ξημ θφθθμ ημο πνμβνάιιαηυξ ημο, παίνκεζ αοηυβναθμ απυ
ημκ Ζάηα.
Ώκηίεεηα ιε ημκ Ζάηα, μ Ιηακ δεκ έπεζ επίβκςζδ ηςκ βθςζζζηχκ
ημο αδοκαιζχκ. Ώθμφ έπαζε απυ έκακ Άββθμ βζα πενίπμο 200 πυκημοξ,
έκα πθδβςιέκμ παιυβεθμ απμηαθφπηεηαζ ζηδ θεςθυνμ ηςκ ζπαζιέκςκ
δμκηζχκ ημο. «Σναία. Βκηάλεζ.», θέεζ ρεοδά. «Βίπε ηαθφηενα βνάιιαηα».
πζ δίπςξ θυβμ, μ Ογζι Γηίανζ έπεζ ημκ Θπνάζακ Ζαπεθέημ θααμνί
βζα κίηδ ζημ παβηυζιζμ. Οα ηεθεοηαία δφμ πνυκζα, μ Θπνάζακ είκαζ ιαηνάκ
μ ηαθφηενμξ παίηηδξ ζηδ ΐυνεζα Ώιενζηή. Ώπυ υθμοξ ημοξ παίηηεξ ιε ημοξ
μπμίμοξ ιζθάς ζηδ Θεθαμφνκδ, ιυκμ μ Ιηέζαζκη Θπυζγ δεκ θαίκεηαζ κα
πημείηαζ απυ ηα επζηεφβιαηα ημο Θπνάζακ. «Λ Θπνάζακ», θέεζ ιε αδφκαιδ
θςκή ηαζ δήεεκ ζεααζιυ. «Λ ιφεμξ ημο Θπνάζακ. Λ ηυζιμξ ηάεεηαζ ηαζ
ζηέθηεηαζ, “Λοάμο, είκαζ ηυζμ ηαθφηενμξ απ’ μπμζμκδήπμηε άθθμκ”. Αεκ
έπεζ απμδείλεζ αηυιδ ηίπμηα ζημ SOWPODS».
Μνάβιαηζ, αοηυ είκαζ δ ιυκδ ημο αδοκαιία. Λ Θπνάζακ ηενιάηζζε
δέηαημξ ζημ παβηυζιζμ ημο 1997 ηαζ ακηίεεηα ιε ημκ Ογμ Έκηθζ ή ημκ Γ.Β.
Ογυεθ, δεκ έπεζ ναθζκάνεζ ηζξ ζηακυηδηεξ ημο ζημ SOWPODS παίγμκηαξ ζε
πνμζμδμθυνα ημονκμοά ζηδ Ξζβηαπμφνδ ή ηδ Θπακβηυη. Έηζζ, υηακ μ
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Θπνάζακ πάκεζ απυ έκακ ΐνεηακυ παίηηδ ζημκ πνχημ ημο αβχκα, απυ
έκακ Ώοζηναθυ ζημκ δεφηενμ ηζ απυ έκακ απυ ηα Δκςιέκα Ώνααζηά
Βιζνάηα ζημκ ηνίημ, ακανςηζέιαζ ακ μ Θπυζγ είπε δίηζμ. πςξ ηαζ κα ’πεζ, μ
εκεκδημζηυξ έαδμιμξ Θπνάζακ Ζαπεθέημ ηάεεηαζ ζηδκ ηεθεοηαία ηανέηθα,
ζημ ηεθεοηαίμ ηναπέγζ, ημ 49, ηδξ αίεμοζαξ αβχκςκ. Μαίγεζ ιε ημκ παίηηδ
ζηδκ εκεκδημζηή υβδμδ εέζδ, ημκ ιυκμ ζηδκ αίεμοζα πμο έπεζ ιδδέκ κίηεξ
ηαζ πεζνυηενδ δζαθμνά ζημν απ’ αοηυκ: μ Θπνάζακ παίγεζ ι’ έκακ απ’ ημοξ
Νμοιάκμοξ ιμο. Ζενδίγεζ 502-269, αθθά αοηυ είκαζ ιζηνή πανδβμνζά. Λ
Θπνάζακ κηνέπεηαζ.
Θεηά απυ έλζ βφνμοξ, ιυκμ έκαξ παίηηδξ είκαζ δίπςξ ήηηα: μ
Ιάζηγεθ
Νίηζανκηξ
ηδξ
Ιέαξ
Γδθακδίαξ,
έκαξ
αηνυιδημξ
ηνζακηαδοάπνμκμξ, ηεπκζηυξ εηαζνείαξ φδνεοζδξ, πμο εεςνείηαζ υηζ
βκςνίγεζ πζμ πμθθέξ θέλεζξ απ’ υθμοξ ημοξ παίηηεξ. Λ Ιάζηγεθ παίγεζ ιυκμ
ηέζζενα πνυκζα, υιςξ είκαζ ήδδ ενφθμξ: μ Ιάζηγεθ έπαζλε CHLORODyNE#
ακάιεζα ζε ηνία αζφκδεηα βνάιιαηα, SAPROZOIC ζ’ έκα ΓΛ# ηαζ ηδκ
άβκςζηδ αιενζηάκζηδ θέλδ GOOSEFISH$. Λ Ιάζηγεθ έπεζ δζααάζεζ υθεξ ηζξ
1.953 ζεθίδεξ ημο Ηελζημφ Chambers ηαζ θέεζ υηζ είκαζ ζηακυξ κα εοιάηαζ
θέλεζξ απθχξ ηαζ ιυκμ ακαζφνμκηαξ ζημ ιοαθυ ημο ηζξ ζεθίδεξ ςξ εζηυκεξ.
Ξημ ηέθμξ ηδξ πνχηδξ ιέναξ, μ Ιάζηγεθ είκαζ ζηδκ πνχηδ εέζδ ιε
επίδμζδ 7-1, ιπνμζηά απυ ηνεζξ άθθμοξ παίηηεξ πμο έπμοκ ηζξ ίδζεξ κίηεξ
αθθά ιζηνυηενεξ δζαθμνέξ ζημν, ιε ημκ Γ.Β. Ογυεθ ιεηαλφ ημοξ. Αέηα
παίηηεξ έπμοκ έλζ κίηεξ. Λ Ζαπεθέημ ηάκεζ ακηεπίεεζδ ηζαηίγμκηαξ ημοξ
ηεθεοηαίμοξ πέκηε ακηζπάθμοξ ημο ηδξ διέναξ. Λ Γμουπκζη έπεζ επίζδξ
πέκηε κίηεξ, υπςξ ηζ μ Έκηθζ, μ μπμίμξ παν’ υθα αοηά είκαζ αβακαηηζζιέκμξ
ηαζ ζπεδυκ ιε λαπμζηέθκεζ ζημ πoθ ημο λεκμδμπείμο.
Μνζκ ανπίζμοκ ηα παζπκίδζα ηδξ δεφηενδξ διέναξ, ιεθεηχ
πνμζεηηζηά ηα ζιέζθ πμο ένπμκηαζ απ’ υθμκ ημκ ηυζιμ ηαζ ακανηχκηαζ ζ’
έκακ πίκαηα ζημ δζάδνμιμ. Ππάνπμοκ ιδκφιαηα βζα ημκ Έκηθζ, απυ ημκ
ημοιπάνμ ημο ηαζ ζοκάδεθθυ ημο ζημ Ξηναιπθ Ογένζ Ηένιακ ηαζ βζα ημκ
Ηυβηακ, ημκ Θπυζγ, ημκ Γμουπκζη, ημοξ Ζακαδέγμοξ. Ππάνπεζ έκα, ζηα
πμθςκζηά, βζα ημκ ιμκαδζηυ εηπνυζςπμ ηδξ πχναξ αοηήξ. (“Wczorajsze
wyniki przekazal e Twojej Zonie”, ανπίγεζ, απμδεζηκφμκηαξ ημ βζαηί ηα Z ηαζ
J δεκ έπμοκ πμθθμφξ ααειμφξ ζημ πμθςκζηυ Ξηναιπθ). Ππάνπμοκ ζιέζθ βζα
ηδκ μιάδα ημο Μαηζζηάκ ηαζ ημοξ Φζθζππζκέγμοξ. Λ Ζνζξ Ζνζ, μ
αλζαβάπδημξ, παναπμκζάνδξ Οελακυξ πμο παναημθμοεεί ημ ημονκμοά απυ
ημ ίκηενκεη, έπεζ ζηείθεζ έκα βζα ημκ Ζαπεθέημ: «ΐέααζα, δίκεζξ ζηδκ ανπή
ααακηάγ ζε υθμοξ. Βίζαζ μ ηαθφηενμξ πμο οπάνπεζ. Ώοηυ εα θακεί».
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Λ Γ.Β. Ογυεθ επέιεκε υηζ δεκ είπε πνμεημζιαζηεί βζα ηδ Θεθαμφνκδ.
Οζξ αδμιάδεξ πνζκ ημ ηαλίδζ είπε ηνοχζεζ ηαζ πμκμφζε ζηδκ πθάηδ ημο.
«Ώηυιδ αζζεάκμιαζ πάθζα. Έπς έκα πνμαίζεδια υηζ δεκ εα εοπανζζηδεχ
ημ ηαλίδζ ηζ υηζ δ ζοιιεημπή ιμο ζημ ημονκμοά εα είκαζ πάζζιμ πνυκμο
βζαηί δεκ είιαζ ζε εέζδ κα ιεθεηήζς. Μαναημθμοεχ πμθφ ιπέζγιπμθ ηαζ
λεημονάγμιαζ πενζζζυηενμ απυ ημ ζοκδεζζιέκμ. Θμο ’ιεζκε ιζα αδμιάδα
βζα κα αεθηζςεχ αθθά δεκ κζχες ηαζ πμθφ ζίβμονμξ βζα ηδκ χνα. Ώααππ!»
Μήνε ακηζζζηαιζκζηά. ιςξ ηα ακηζζζηαιζκζηά ημκ έηακακ κα αζζεάκεηαζ
άζπδια ηαζ ακαηάηερακ ημ ζημιάπζ ημο. Ζαζ δ αζπζνίκδ βζα ημκ πυκμ ζηδκ
πθάηδ δδιζμφνβδζε πζμ πμθθά μλέα ζημ ζημιάπζ ημο.
Φαίκεηαζ ηαθά ηχνα. Ξημκ αβχκα 11, εκακηίμκ ημο Ιάζηγεθ, μ
Ογυεθ παίγεζ GΔΏRRIES ηαζ ηάκεζ ημ 423-347, έπεζηα ηνααάεζ ηα ACIOST?
Ζαζ παίγεζ αζηναπζαία AgNOSTIC ζ’ έκα εθεφεενμ Ι ηαζ πνμδβείηαζ 501375. ΐβάγεζ έκα ημοηάθζ ημο λεκμδμπείμο ηζ έκα ημοηάηζ ιε ιζα ηάνηα,
ηάεεηαζ πίζς ζηδκ ηανέηθα ημο ηζ ανπίγεζ κα ηνχεζ. Θε ηα ιάηζα κα
ζοζπχκηαζ ηαζ ηα ζαβυκζα ημο κα ακεαμηαηεααίκμοκ, μ Ογυεθ ηαεανίγεζ ημ
παζπκίδζ ηαζ θηάκεζ ζημ 10-1 ηαζ ηδκ πνχηδ εέζδ.
Λ Ζάηα ζημ ιεηαλφ έπεζ ηθείζεζ ημ ηναπέγζ 49 ςξ ιυκζιδ ηαημζηία
ημο. Δ ιαηαζυηδηα ιεβαθχκεζ δζανηχξ –0-4 ιε δζαθμνά –641, 0-6 ιε –1165,
2-9 ιε -1476 –ηαζ ιαγί ι’ αοηή ηαζ δ ζοιπάεεζά ιμο. Ζάεε θμνά πμο
πενκάς απυ ημ ηναπέγζ ημο, μ Ζάηα είκαζ ιζα εζηυκα ημο πυκμο, ιε ηδκ
πθάηδ ημο ηονηςιέκδ ζακ ενςηδιαηζηυ, ημ ζαβυκζ ημο κα ακαπαφεηαζ ιεξ
ζηα πένζα ημο, ημ ζηυια ημο κα πάζηεζ, αηεκίγεζ ημ Ξηναιπθ ζακ κα ήηακ
ηναπέγζ βζα πκεοιαηζζηζηέξ ζοβηεκηνχζεζξ, ιυκμ πμο δεκ ημο δίκεζ
απακηήζεζξ.
Ώθθά ηαζ ηάεε θμνά πμο πενκάς, μ Ζάηα έπεζ ιπαθακηέν ζημ
ακαθυβζυ ημο. Ομο δζαθεφβεζ ημ ARMORIeS, ιεηά ημ PREENInG. Ξημ
επυιεκμ παζπκίδζ, εα πάνεζ ηα ELORST?, υιςξ δεκ εα ανεζ ηαιζά απυ ηζξ
δεηάδεξ επηαβνάιιαηεξ θέλεζξ πμο ζπδιαηίγμοκ αοηά ηα βνάιιαηα.
Όζηενα παίνκεζ ηα EELNR?? –ηέθεζα ζζμννμπδιέκμξ ζοκδοαζιυξ
θςκδέκηςκ, ζοιθχκςκ ηαζ ιπαθακηέν πμο πανάβμοκ πθδεχνα ζηναιπθ–
αθθά μ Ζάηα δεκ έπεζ ηαιία ηφπδ.
Ώοηή ηδ θμνά είκαζ ηα AENORT?, ιε πενζζζυηενα απυ ιζα
κημογίκα δοκαηά ζηναιπθ, ημοθάπζζημκ ηνία απ’ ηα μπμία πζεακυκ
βκςνίγεζ μ Ζάηα (δ ημζκή μιάδα ακαβναιιάηςκ SENATOR, ATONERS,
TREASON). πςξ ακαηαηεφεζ ηα βνάιιαηα, είκαζ θακενυ υηζ μ Ζάηα δεκ
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αθέπεζ ημ μθμθάκενμ ηυθθδια – κα ηάκεζ ημ WEIRD WEIRDO ιε ημ Λ ημο.
Ξημ ιεηαλφ, μ ακηίπαθυξ ημο δδιζμονβεί έκα αηυιδ εοημθυηενμ ζδιείμ,
παίγμκηαξ ηδ θέλδ ΘΛΛ, ζηδκ μπμία μ Ζάηα ιπμνεί κα πνμζεέζεζ έκα Ι ή
S ή Ο (ή έκα D, L ή R, δίπςξ κα ακαθενεμφκ ηα Ε, Ζ ή ημ Ν πμο θηζάπκμοκ
ιυκμ ανεηακζηέξ θέλεζξ). Ομο έπμοκ ιείκεζ ηνία θεπηά ζημ πνμκυιεηνυ ημο ιε
ημοθάπζζημκ ηα ιζζά βνάιιαηα αηυιδ ζημ ζαημφθζ. Λ Ζάηα παίγεζ έκα Λ
ηαζ ηνααάεζ έκα C.
Ώκαηαηεφεζ ηζ ακαηαηεφεζ ηζ ακαηαηεφεζ. Καθκζηά, απμεέηεζ ημ
CERATiN, ημθθχκηαξ ημ Ι ζημ ΘΛΛΙ. Γίκμιαζ έλαθθμξ απυ πανά. Λ
Ζάηα αβπχκεηαζ υηακ μ ακηίπαθυξ ημο ηάκεζ έκζηαζδ –ζφιθςκα ιε ημκ
ηακυκα ηδξ «αηχθοηδξ έκζηαζδξ», ζημ παβηυζιζμ μζ παίηηεξ δεκ πάκμοκ
ηδ ζεζνά ημοξ βζα ιδ απμδεηηέξ εκζηάζεζξ, πανά ιυκμ υηακ παίγμοκ θάεμξ
θέλεζξ– ηαζ ιεηά ακαημοθίγεηαζ υηακ δ θέλδ απμδεζηκφεηαζ ζςζηή. Θεηά ημ
παζπκίδζ θές ζημκ Ζάηα ηαζ ημκ Ιηακ βζα ημ WEIRDO. «Ζάπμζμξ πμο είκαζ
πενίενβμξ, πενίενβμ άημιμ», θές.
«πζ, δεκ ημ ήλενα», θέεζ μ Ζάηα.
«Weirdo;» θέεζ μ Ιηακ, ζακ κα θηφκεζ έκα ημιιάηζ παθαζιέκμο
θνμφημο.
Μανά ηδκ έκηαζδ ημο ακηαβςκζζιμφ, πανά ηα θεμκενά ηαζ
πνμζςπζηά ιίζδ πμο ζοζζςνεφμκηαζ πνυκμ ιε ημ πνυκμ, ημ Ξηναιπθ
ενζαιαεφεζ. Λζ παίηηεξ ημνμσδεφμοκ ημκ Θπμιπ Φεθη, υιςξ ημο ηάκμοκ ημ
παηίνζ κα θθοανεί βζα βνάιιαηα. Λ Γ.Β. Ογυεθ ιπμνεί κα είκαζ εκμπθδηζηυξ,
απαζηδηζηυξ ηαζ πνμζαθδηζηυξ, ζακ ιζηνυξ αδενθυξ, υιςξ είκαζ επίζδξ
εοαίζεδημξ ηαζ έλοπκμξ ηαζ πενήθακμξ βζα ημ ηαθέκημ ημο. Ζάεμιαζ ζ’ έκα
ηζκέγζημ εζηζαηυνζμ εκυξ πνμαζηίμο ηδξ Θεθαμφνκδξ ιαγί ιε ημκ Ηέζηεν
ηαζ ηδκ Ογυακ, ημοξ αβαπδιέκμοξ ιμο ζμζζαθζζηέξ, ημκ Νμκ ηαζ ηδ Ξμφγζ
Οίηενη, ημκ αδενθυ ημο Γ.Β. Ογυεθ, ημκ Ηάνζ ηαζ ημκ ζδζυηνμπμ παηένα
ημοξ, ημκ Θάζη, ηδ Ηίγα κημι, ηδκ Ώιενζηακίδα ιε ηδκ πζμ ρδθή
ααειμθμβία ηαηάηαλδξ ηαζ ημκ ζφκηνμθυ ηδξ, ημκ Ξηζα Μεθίκεκ, ελπέν ηζ μ
ίδζμξ, ηαζ ιε ημκ Ογζι Γηίανζ, ημκ ημκηυπμκηνμ, ζανηαζηζηυ, ζδζμθοή παίηηδ
ημο πυηεν ηαζ ζηέθημιαζ: Οζ βονεφς εδχ ι’ αοημφξ; Ζαζ βζαηί αζζεάκμιαζ
ηυζμ άκεηα;
Έπς ηαλζδέρεζ βφνς απυ ηδ ιζζή οδνυβεζμ βζα κα παναημθμοεήζς
έκα ημονκμοά Ξηναιπθ. Αεκ εα ’ιμοκ εδχ αέααζα ακ δεκ έβναθα βζα ημ
παζπκίδζ, αθθά κζχες ζακ κα ’ιαζ εηεί υπμο ακήης. Ραίνμιαζ ηδ θθοανία
βζα ημ Ξηναιπθ ηαζ ηδκ παναζηδκζαηή ζογήηδζδ πμο ιε ηάκεζ κα ιαεαίκς
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ηαθφηενα ηάπμζμοξ απυ ημοξ ζοκηνυθμοξ ιμο ζημ Ξηναιπθ ςξ
ηακμκζημφξ ακενχπμοξ. Αεκ είκαζ πζα απθχξ «παναηηήνεξ» ιε ηδ
θμβμηεπκζηή έκκμζα αθθά θίθμζ, ηαζ ημ παζπκίδζ απυ ιυκμ ημο έπεζ εδναζχζεζ
ιυκζια ζοκαζζεήιαηα ιέζα ιμο πμο οπενααίκμοκ ηζξ κίηεξ ηαζ ηζξ ήηηεξ.
Αεκ είιαζ ζίβμονμξ υηζ αοηυ είκαζ μνεμθμβζηυ –κα πζζηεφς υπςξ πμθθμί
άθθμζ υηζ έκα επζηναπέγζμ παζπκίδζ ηαηέπεζ έκα είδμξ ημζιζηήξ δφκαιδξ–
υιςξ ςζηυζμ ημ αζζεάκμιαζ.
Ομ αζζεάκμιαζ ηαεχξ πενζιέκς ημ αζακζέν ζημκ πέιπημ υνμθμ
ημο λεκμδμπείμο, υπμο εβχ ηαζ μ Γ.Β.Ογυεθ πθαβζάγμοιε. Ξηφας απ’ ημκ
ημίπμ ηαζ νίπκς ιζα ιαηζά απυ ημ αίενζμ, ηάης ζηδκ αίεμοζα οπμδμπήξ·
πέκηε έλζ θζθζηά παζπκίδζα είκαζ ζε ελέθζλδ. Ώημφς ημ ενυζζια ηςκ
βναιιάηςκ ηαζ ημκ ημοαεκημθυζ ηςκ παζηηχκ. Ώπυ δς πάκς ηα ηαιπθυ
θαίκμκηαζ ζακ ζπζνηυημοηα ηαζ μζ παίηηεξ ζπεδυκ δεκ ακαβκςνίγμκηαζ.
Θμο ανέζεζ δ ζηδκή ηυζμ πμθφ, πμο εέθς κα βθζζηνήζς ηάης ηαζ κα
αζςνμφιαζ πάκς απυ ηα ηαιπθυ ηαζ κ’ απμννμθχ ηζξ θέλεζξ, ηδκ ηαηηζηή,
ηδκ αηιυζθαζνα. Βίκαζ ηυζμ αυνζζημ ηαζ ηυζμ πεζνμπζαζηυ πμο εέθς κα
θςκάλς.
Ομ λακααζζεάκμιαζ ανβά ηδ κφπηα πνζκ ηδκ ηεθεοηαία, βειάηδ
αβχκεξ ιένα. Λ Γ.Β. Ογυεθ είπε έκα άζπδιμ απυβεοια, πέθημκηαξ ζημ 115. Ονεζξ παίηηεξ είκαζ ζηζξ δχδεηα κίηεξ, ιεηαλφ ημοξ μ Γμουπκζη ηζ μ
Ιάζιακ. Ληηχ παίηηεξ ζοκςζηίγμκηαζ ζηζξ έκηεηα κίηεξ –μ Θπυζγ, μ
Ξένιακ, μ Ζαπεθέημ, μ Ηυβηακ, δφμ ΐνεηακμί, έκαξ Ώοζηναθυξ ηζ έκαξ
Οασθακδυξ. Λ Ιάζηγεθ Νίηζανκηξ έπεζ δέηα κίηεξ.
Ώθθά βφνς ζηζξ έκηεηα, μ ακηαβςκζζιυξ πενκάεζ ζε δεφηενδ ιμίνα.
Έκα πθήεμξ απυ ιαξ έπεζ ιυθζξ βονίζεζ απυ έκα αηυιδ βεφια ηαζ παίηηεξ
ημο Ξηναιπθ δζαθυνςκ εεκζημηήηςκ βειίγμοκ ηδκ αίεμοζα οπμδμπήξ, θίβμζ
παίγμοκ, μζ πενζζζυηενμζ ηάεμκηαζ βφνς βφνς πίκμκηαξ ηαζ ζογδηχκηαξ.
Λ Μμθ Έπζηασκ, ηαλζηγήξ ηαζ νμη ιμοζζηυξ απυ ημ Ώκ Άνιπμν ημο
Θίζζβηακ, παίγεζ ζημ πζάκμ ιεθςδίεξ ηςκ Νυθζκβη Ξηυμοκξ ηαζ ηςκ Θπζηθξ
-παίγεζ ημ «Μίζς ζηδκ Β.Ξ.Ξ.Α.» ηαζ ακανςηζέιαζ ακ μ Ηέζηεν ημ πνμζέπεζηαζ ηαηυπζκ ακαθαιαάκεζ μ Γ.Β. Ογυεθ.
Λ Ογυεθ ζοπκά θέεζ υηζ αοηυ πμο πναβιαηζηά ήεεθε κα βίκεζ ζηδ
γςή ημο, ακ δεκ ήηακ ηαηαναιέκμξ απυ ημ ζχια ημο, ηδκ ειθάκζζή ημο
ηαζ ηδκ έκνζκδ πνμθμνά ημο, ήηακ ηναβμοδζζηήξ· αθμφ ηένδζζε ημ
παβηυζιζμ, μ Ογυεθ έθπζγε κα πάεζ ζημκ Ιηέζαζκη Ηέηενιακ1, κα ιζθήζεζ βζα
1

Σειενπηηθφ ζφνπ ηνπ θαλαιηνχ CBS.
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ημ Ξηναιπθ ηαζ κα ηάκεζ ιζα επίδεζλδ, υιςξ αοηυ δεκ έβζκε πμηέ. Ρςνίξ
θακθάνεξ, ηάεεηαζ ζημ ιαφνμ ιζηνυ πζάκμ ιε μονά ηαζ μνιάεζ ζηα
πθήηηνα. Βίκαζ θαζανηγήξ ιε αανφ πυδζ ζημ πηφπδια ηαζ ζηέηεζ ζμαανυξ,
θοβζζιέκμξ πάκς απυ ηα πθήηηνα ζακ κα ήηακ ηαιπθυ ημο Ξηναιπθ.
ΐβάγεζ έκα δοκαηυ ααεφ αζιπνάημ πμο ηάκεζ υθμοξ ημοξ ζοκαδέθθμοξ ημο
κα ζηαιαηήζμοκ βζα κα ημκ αημφζμοκ.
Ώθμζζχκμιαζ ζημκ Ογυεθ, ζημκ ιζηνμφθδ Ογυεθ πμο ζθονμημπάεζ
ηα πθήηηνα ιε γήθμ, ελμνηίγμκηαξ ημοξ δαίιμκέξ ημο, ηχνα ζημ πζάκμ
υπςξ πνζκ ζ’ έκα ζςνυ βνάιιαηα, εηεέημκηαξ ημκ εαοηυ ημο δίπςξ θυαμ
ηαζ κηνμπή, ιε πανά.
Λ Γ.Β. Ογυεθ ηναβμοδάεζ Θπίθζ Ογυεθ.
Ίζςξ έπεζξ δίηζμ, ζζβμιμονιμονίγεζ, ίζςξ είιαζ ηνεθυξ1.
Ομ επυιεκμ πνςί ζοιααίκμοκ αλζμζδιείςηα πνάβιαηα. Ξημ
ηναπέγζ 3, μ Ιάζηγεθ Νίηζανκηξ παίγεζ THIONINE$, ιζα αζμθεηί πνςζηζηή
μοζία, μ Άκηαι Ηυβηακ παίγεζ FLIGHT ηαζ ημ ζπεηζηυ ηιήια ημο ηαιπθυ
είκαζ ςξ ελήξ:

Ονεζξ βφνμοξ ιεηά, μ Ιάζηγεθ αάγεζ ηάης ημ USE, θηζάπκμκηαξ ηα
UG#, SH & ETHIONINE$, ημ μπμίμ είκαζ έκα αιζκμλφ.

1

“You may be right, I may be crazy”, επηηπρία ηνπ Billy Joel ηεο δεθαεηίαο ηνπ 80.
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Ξημκ επυιεκμ βφνμ, μ Άκηαι ηάκεζ άθθδ ιζα επέηηαζδ παίγμκηαξ
ΐΏΘ ζε ηνζπθή αλία θέλδξ, ζπδιαηίγμκηαξ ηα BUG, ASH & METHIONINE,
άθθμ έκα αιζκμλφ.

Ξηδκ ηεθεοηαία ηίκδζδ ημο, μ Άκηαι ιε ηνία βνάιιαηα έπζαζε 78
πυκημοξ. «Αεκ λένς αηνζαχξ πχξ ήλενα ηζξ θέλεζξ· ίζςξ ικήιεξ απυ ηδκ
μνβακζηή πδιεία ή απυ ηάπμζμ βκςζηυ αζαθίμ βζα ημ εέια (Γημκηέθ, Έζεν,
Θπαπ;)1, ιμο θέεζ μ Άκηαι ζ’ έκα ζιέζθ ιεηά ημ ημονκμοά. «Ζαζ κμιίγς υηζ
είπα αημφζεζ αοηά ηα ημθθήιαηα ζε ιζα ζογήηδζδ βζα ημ Ξηναιπθ. Βίδα ηδ
δοκαηυηδηα ιυθζξ έπαζλε THIONINE ηαζ, πίζηερέ ιε, υηακ έπαζλε USE,
ήιμοκ πμθφ ζηακμπμζδιέκμξ πμο είδα υηζ ιυθζξ είπα πάνεζ ημ Θ!»
Ξημκ ίδζμ βφνμ, μ Γμουπκζη ηάκεζ ηδ θέλδ GLOM ζημ επί εκκζά, υπζ
ζηναιπθ, EGLOMISE$ βζα 99 πυκημοξ. Ζζ υηακ μ Θπνάζακ Ζαπεθέημ
ηενδίγεζ ημκ Θανη Ιάζιακ, πενκάεζ ζηδκ πνχηδ εέζδ ηδξ ηαηάηαλδξ. Λ
1

Βηβιίν ηνπ Hofstadter που αζχολείηαι με ηη δημιουργία ηριών ιδιοθυιών-ηου
μαθημαηικού Γκονηέλ, ηου καλλιηέχνη Έζερ και ηου ζυνθέηη Μπαχ.
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Θπνάζακ πήβε απυ ηδκ 97δ εέζδ ζηδκ πνχηδ, απυ ημ ηναπέγζ 49 ζημ
ηναπέγζ 1. Θεηά απυ δεηαεκκζά βφνμοξ, ηα δφμ θααμνί ημο Ογζι Γηίανζ –μ
Θπνάζακ ηζ μ Θανη– ένπμκηαζ πνχημξ ηαζ δεφηενμξ.
Ξηαιαηχ ζημ παθζυ ζδιαδειέκμ έδαθμξ ημο Θπνάζακ, ημ ηναπέγζ
49, ηζ υπςξ ημ πενίιεκα, μ Ζάηα έπεζ άθθμ έκα ιπαθακηέν ζηα βνάιιαηά
ημο: CINOSU? Ώοηήκ ηδ θμνά, ςζηυζμ, ανίζηεζ θέλδ! AUCtIONS! Μμζμξ
είκαζ μ Γίβακηαξ ηςκ Ζανπαείςκ ηχνα;
Λ Ιηακ ηάκεζ ηάπμζεξ εκηοπςζζαηέξ ηζκήζεζξ επίζδξ. «Ομ
ηαθφηενμ παζπκίδζ ιμο», ιμο θέεζ ζοβηζκδηζηά ηζ φζηενα λακαιεηνά ηζξ
ηαθφηενεξ ηζκήζεζξ ημο.
«ACTINIDE», θέεζ. Ώη-Οζκ-Άζ-κηζ1.
«STRIVERS», θέεζ ιεηά, πζάκμκηαξ ηδ ζςζηή πνμθμνά.
«Ζαζ hoe-ax».
Hoe-ax; Hoe-ax; Ώκανςηζέιαζ ακ ημ ΔΛΒΏΡ είκαζ ζςζηυ ζημ
ανεηακζηυ θελζηυ. Ζμζηάς ημ θφθθμ ααειμθμβίαξ ημο.
«Ώ», θές παιμβεθχκηαξ πθαηζά, «Hoax».
«Έπς μηηχ», θέεζ μ Ιηακ. Ληηχ κίηεξ είκαζ πνάβιαηζ
αλζμζδιείςηεξ. Ομο θές, ηυζεξ υζεξ έκαξ Ζακαδυξ ή Ώοζηναθυξ.
«Ώθθά δεκ είκαζ ηαθά», θέεζ. «Αέηα είκαζ ηαθά. Θέθς δέηα. Ώοηέξ
εα είκαζ κηαιπθ». Ιημοιπθ. «Ιηαιπθ απυ ηδκ πνμδβμφιεκδ θμνά».
Θεηά ημκ αβχκα 20, ζηζξ πνχηεξ έλζ εέζεζξ ανίζημκηαζ παίηηεξ απυ
έλζ δζαθμνεηζηέξ πχνεξ –Ώββθία, Ζακαδάξ, ΔΜΏ, Ώοζηναθία, Ιζβδνία ηαζ
Ιέα Γδθακδία. ηακ μ ΐνεηακυξ (Ιάζιακ) ηενδίγεζ ημκ Ώοζηναθυ (Ογμκ
Ρυθβηεση) ζημκ αβχκα 21, ημ ηάκεζ παίγμκηαξ MPRET# ζημ ηέθμξ, ιζα θέλδ
πμο δεκ είπε πνδζζιμπμζδεεί πμηέ ζε αβχκα (είκαζ πνχδκ μκμιαζία ημο
ηοαενκήηδ ηδξ Ώθαακίαξ). Ομ ηεθείςια ημο Ιάζιακ είκαζ ηυζμ εκηοπςζζαηυ
πμο μζ εεαηέξ βφνς απυ ημ ηναπέγζ 1 πεζνμηνμημφκ πναβιαηζηά. Θεηά απυ
είημζζ δφμ βφνμοξ, μ Ιάζιακ ηζ μ Γμουπκζη είκαζ 17-5. Θυκμ μζ Ζαπεθέημ
ηαζ Θπυζγ πμο είκαζ ηαζ μζ δομ ζημ 15-7, έπμοκ πζεακυηδηα κα ημοξ
πζάζμοκ. Λ Γ.Β. Ογυεθ έπεζ αβεζ έλς ιε 13-9.
Λ Ιάζιακ πάκεζ απ’ ημκ Νμκ Οίηενη. Λ Γμουπκζη πάκεζ απ’ ημκ
Θπυζγ. Ώκ μ Θπνάζακ κζηήζεζ, εα έπεζ ακαδοεεί απυ ηζξ ζηάπηεξ ημο
ηναπεγζμφ 49 ηαζ εα έπεζ δχζεζ ηδκ εοηαζνία ζημκ εαοηυ ημο κα ζζβήζεζ
1

Η ζσζηή πξνθνξά είλαη «αθηηλάηλη».
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ημοξ επζηνζηέξ ημο βζα ημ SOWPODS. Μαίγεζ ι’ έκακ ΐνεηακυ, ημκ Άκηνζμο
Φίζεν, πνμδβείηαζ ιε 20 πυκημοξ ηαεχξ ημ παζπκίδζ ηεθεζχκεζ ηζ έπεζ
βνάιιαηα βζα κα κζηήζεζ. Θεηά, μ Φίζεν παίγεζ ΒΝΒΒ, ημθθχκηαξ έκα Β ζηδ
θέλδ RONT#, θηζάπκμκηαξ ημ RONTE# βζα 35 πυκημοξ. Λ Θπνάζακ
πζζηεφεζ υηζ είκαζ ηίκδζδ απυβκςζδξ ηαζ ηάκεζ έκζηαζδ. Δ θέλδ βίκεηαζ
δεηηή. Λ Θπνάζακ ζαζηίγεζ. Ράκεζ βζα 5 πυκημοξ.
«Ώπθχξ δεκ ήλενα έκα ανεηακζηυ πεκηαβνάιιαημ», θέεζ μ Θπνάζακ
υηακ ημκ νςηχ ηζ ζοκέαδ. «RONT & RONTE. Ώπθχξ δεκ ήλενα ημ ηυθθδια.
Αεκ ήλενα ημ ηυθθδια». Λ Θπνάζακ είκαζ θμοκηςιέκμξ ζηα πνυεονα
δαηνφςκ. «Γζα πέκηε πυκημοξ», θέεζ. Ώνπάγεζ ημ πένζ ηδξ θίθδξ ημο ηαζ
βθζζηνάεζ ηάης ζημ πμθ ιε ημ ηεθάθζ ηάης.
«Λ ιαβζηυξ ανζειυξ», θέεζ μ Ιηέαζκη Θπυζγ, «είκαζ ημ εκεκήκηα
δφμ».
Θε ηυζδ δζαθμνά πνέπεζ κα ηενδίζεζ μ Θπυζγ ημκ Ιάζιακ ζημ
ηεθεοηαίμ παζπκίδζ βζα κα πάεζ ζηα ηεθζηά. Λ Γμουπκζη, πμο είκαζ ζηδκ
πνχηδ εέζδ θυβς ιεβαθφηενδξ δζαθμνάξ ζημν απυ ημκ Ιάζιακ, εα πνέπεζ
κα πάζεζ ιε πάκς απυ 200 πυκημοξ βζα κα ιδκ ηα ηαηαθένεζ.
Έλζ χνεξ κςνίηενα είπε δζαβνάρεζ ηζξ πζεακυηδηέξ ημο. Έπαζε ηα
δφμ πνχηα παζπκίδζα ηδξ διέναξ ηαζ αμφθζαλε ζηδκ εζημζηή εέζδ. Βπίζδξ,
είπε επίιμκεξ διζηνακίεξ. Λ Θπυζγ έπαζλε ιε πυκμοξ ηαζ ηένδζζε πέκηε ζηδ
ζεζνά. Οχνα είκαζ ζηδκ αίεμοζα οπμδμπήξ, πμνεφμκηαξ ζηα αηνμδάπηοθά
ηςκ πμδζχκ ημο ιε κεονζημφξ ζηνμαζθζζιμφξ πμο ημκ ειπκέμοκ. Ώκαζφνεζ
ιζα ζηδκή απυ θανζμηςιςδία ημο ’70. «Έπεζξ δεζ ημ Γηάιπμθ Νάθζ; 1» ιε
νςηάεζ. «Λ Εηαθζάκμξ λδθχκεζ ημκ ηαενέθηδ ηαζ θέεζ, “,ηζ είκαζ πίζς δεκ
έπεζ ζδιαζία!” Ζάεε θμνά πμο ιπθέης ζε ηέημζα ηαηάζηαζδ, αοηυ
ζηέθημιαζ»Ζζ μνιάεζ ιεξ ζηδκ αίεμοζα αβχκςκ.
Ξημ ιεηαλφ, ζημ ηναπέγζ 49, ζηζξ ηεθεοηαίεξ δφμ εέζεζξ ημο
ημονκμοά, μ Ιηακ ηζ μ Ζάηα παίγμοκ ζημκ ηεθεοηαίμ βφνμ.
«Λζ δφμ Νμοιάκμζ», θέεζ μ Ιηακ.
«Ζακέκα πνυαθδια», θέεζ μ Ζάηα.
Λ Ιάζιακ παίνκεζ πνμαάδζζια κςνίξ. Λ Θπυζγ λακαιπαίκεζ ζημ
παζπκίδζ. Λ Ιάζιακ παίνκεζ δζαθμνά πάθζ. Ξημ θφθθμ ααειμθμβίαξ ημο μ
1

Σαηλία ηνπ Σζαθ Μπέηι (1976)
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Θανη δεκ κμζάγεηαζ βζα ηδκ αθδεζκή ηαηαβναθή· ηαηαβνάθεζ ημ παζπκίδζ
ζακ κα είπε ανπίζεζ ιε πνμαάδζζια 91 πυκηςκ, βζαηί υθμ πμο πνεζάγεηαζ
είκαζ κα ιδ πάζεζ παναπάκς απ’ αοηυ. Ονχεζ ηα κφπζα ημο ανζζηενμφ ημο
πενζμφ. Λ Θπυζγ αβηαθζάγεζ ημ πμκειέκμ ηεθάθζ ημο ηαζ ζημοπίγεζ ημ
πνυζςπυ ημο. ΐάγεζ ηάης δφμ βνάιιαηα, ιεηά ηα ιαγεφεζ, ιεηά εθέβπεζ ηδκ
ηαηαβναθή ημο. Έπεζ ιπαθακηέν, αθθά αηαηάθθδθα βνάιιαηα βζα κα ηα
ζοκηαζνζάλεζ ηαζ υπζ ανηεημφξ πυκημοξ. ηακ ημ ζαημφθζ αδεζάγεζ, μ Θανη
λένεζ υηζ μ Ιηέζα δεκ ιπμνεί κα αάθεζ ζηναιπθ. Βκχ εα πάζεζ ημ παζπκίδζ
ηαζ εα ηενιαηίζμοκ ηαζ μζ δομ ιε ίδζα επίδμζδ 17-7, μ Θανη εα έπεζ
ηαθφηενδ δζαθμνά ηαζ εα ζοκακηδεεί ιε ημκ Γμουπκζη ζημοξ ηεθζημφξ.
Λ Θανη νίπκεζ ιζα ιαηζά ζηδ θίθδ ημο πμο ζηέηεηαζ πίζς απυ ημ
νζκβη ηαζ ηδξ βκέθεζ επακεζθδιιέκα. Θε αθέπεζ πμο ζηέημιαζ ζη’ ανζζηενά
ημο ηαζ ιμο ηθείκεζ ημ ιάηζ.
Λ αβχκαξ ηεθεζχκεζ. Λ Θανη πηοπάεζ ημ ζηοθυ ημο ζημ ηναπέγζ
ηνεζξ θμνέξ ηαζ ζδηχκεηαζ. Ομ παζπκίδζ πζάκεζ ηδκ ηεθεοηαία ζεθίδα ζημ
ηανκέ ημο, έκα ζπζνάθ ζδιεζςιαηάνζμ ιε ιπάθεξ πμδμζθαίνμο ζημ
ελχθοθθμ. Ομ πνμκυιεηνυ ημο δείπκεζ 00:01.
«Ημζπυκ, είκαζ πάθζ ημ 1993», θέεζ μ Θπυζγ, ακαθενυιεκμξ ζημκ
ηεθζηυ Ιάζιακ-Γμουπκζη εηείκδ ηδ πνμκζά.
Ζαηαθεάκεζ μ Γμουπκζη αθμφ ηαηαηνυπςζε ημκ Οίηενη.
«Ζαθή ηφπδ ηαζ ζημοξ δομ ζαξ αφνζμ», θέεζ μ Θπυζγ, εοβεκήξ πανά
ηδκ ήηηα ημο.
Λ Γμουπκζη βονκάεζ πνμξ ηα ιέκα, ήδδ ακαζθαθήξ. «Λ Θανη είκαζ
απίεακμξ ηαζ έπς απαίζζα επίδμζδ εκακηίμκ ημο», θέεζ, οπμθμβίγμκηαξ επί
ηυπμο υηζ είκαζ 3-9 εκακηίμκ ημο Θανη, ζοιπενζθαιαακμιέκμο ημο 1-2
αοηήξ ηδξ εαδμιάδαξ ηαζ ημο 2-3 ζημοξ ηεθζημφξ ημο 1993, υπμο έπαζε
ηνεζξ αβχκεξ ζηδ ζεζνά.
Ρζιάς ζημ ηναπέγζ 49. «Ημζπυκ, πμζμξ είκαζ μ Νμοιάκμξ
πνςηαεθδηήξ;» νςηάς.
Λ Ζάηα ζδηχκεζ ημοξ χιμοξ ημο ηαζ βένκεζ ημ ηεθάθζ ημο πνμξ
ημκ θαιπενυ, ιε εηηοθθςηζηυ παιυβεθμ Ιηακ.
«Ρνεζάγεηαζ ηδ κίηδ», θέεζ μ Ιηακ, «ηζ εβχ πνεζάγμιαζ ηδκ ιπίνα».
Αεκ είιαζ ζίβμονμξ ηζ ζδιαίκεζ αοηυ, αθθά αημφβεηαζ ζακ
ηαηάθθδθμ βζα δζαθήιζζδ ιπίναξ. Λ Ιηακ ηενιαηίγεζ ζηδκ εκεκδημζηή
πνχηδ εέζδ ιε εκκέα κίηεξ, δεηαπέκηε ήηηεξ ηαζ δζαθμνά –2.008 πυκημοξ.
πζ αηνζαχξ κημοιπθ, αθθά ζίβμονα ηαηαπθδηηζηυ. Λ Ζάηα είκαζ
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πακηεθχξ ηεθεοηαίμξ, ιε ηνεζξ κίηεξ, είημζζ ιία ήηηεξ ηαζ ιζα βανβακημοσηή
δζαθμνά –2.991.
«Ξήιενα, ηαηή ηφπδ, αθθά δεκ ηαηδβμνχ», θέεζ μ Ιηακ.
«Ζακέκα πνυαθδια», θέεζ μ Ζάηα.
Ονεθαίκμιαζ ι’ αοημφξ ημοξ ηφπμοξ.
Ομ υηζ μζ δφμ θζκαθίζη είκαζ έκαξ Ζακαδυξ ηζ έκαξ ΐνεηακυξ
θαίκεηαζ δίηαζμ. Λζ Ζακαδμί ηενιάηζζακ ζηδκ πνχηδ, ηνίηδ ηαζ ηέηανηδ
εέζδ ζηδκ ηαηάηαλδ· ΐνεηακμί ήηακ μζ δεφηενμξ, πέιπημξ ηζ έηημξ. Λ Νμκ
Οίηενη ηενιάηζζε ςξ πνχημξ Ώιενζηακυξ ζηδκ έαδμιδ εέζδ. Λ Θπνάζακ
Ζαπεθέημ, ιεηά απυ έκα εηπθδηηζηυ 14-2, έπαζε ημοξ ηέζζενζξ απυ ημοξ
πέκηε ηεθεοηαίμοξ αβχκεξ ημο βζα κα ηενιαηίζεζ ζηδκ εκδέηαηδ εέζδ. Λ Γ.Β.
Ογυεθ επίζδξ ηεθείςζε ιε δεηαπέκηε κίηεξ ηαζ ζηδκ δέηαηδ πέιπηδ εέζδ. Λ
Ογμ Έκηθ ηενιάηζζε ιε 13-11 ηζ μ Ογζι Γηίανζ ήηακ 12-12.
Γζα ημοξ θζκαθίζη ημ επυιεκμ πνςί, δ αίεμοζα αβχκςκ δεκ έπεζ
αμοδηυ, μφηε ακαηάηεια βναιιάηςκ απυ άθθα ηναπέγζα, μφηε
πενζζπαζιμφξ ηδξ πνμζμπήξ ημοξ απυ εκζηάζεζξ ή πενζθενυιεκμοξ εεαηέξ.
πςξ ζηδκ Λοάζζκβηημκ ημ 1997, ημ ιαηξ «ζημοξ πέκηε αβχκεξ» βίκεηαζ ζε
ιζα ιζηνή αίεμοζα ελμπθζζιέκδ ιε αζκηεμηάιενεξ πμο ιεηαδίδμοκ ημ
παζπκίδζ ζημοξ άθθμοξ παίηηεξ ιέζς ηθεζζημφ ηοηθχιαημξ. Θε
οπμθμβζζηέξ εα βίκεηαζ δ ηαοηυπνμκδ ακαιεηάδμζδ ζημ Αζαδίηηομ. Ράνδ
ζηδ δδιμζζμβναθζηή ιμο ζδζυηδηα, είιαζ έκαξ απυ ημοξ εθάπζζημοξ (έκαξ
ηνζηήξ θέλεςκ, ζπμθζαζηέξ πμο ηαηαβνάθμοκ ηάεε ηίκδζδ, ηεπκζημί ηαζ
ζηεθέπδ ηδξ εηαζνείαξ) πμο δζηαζμφκηαζ κα είκαζ ιέζα ζηδκ αίεμοζα ηαηά
ηδ δζάνηεζα ημο παζπκζδζμφ. Ξηδκ ηονίςξ αίεμοζα ηνεζξ μευκεξ –ιία βζα ημ
ηαιπθυ, ιία βζα ηα βνάιιαηα ημο Ιάζιακ, ιία βζα ημο Γμουπκζη– είκαζ
ιπνμζηά απυ είημζζ ζεζνέξ ηανέηθεξ. Λ Γ.Β. Ογυεθ παίνεηαζ πμο μνίγεηαζ
ςξ μ έκαξ απυ ημοξ δφμ δεοηενεφμκηεξ ζπμθζαζηέξ (ιαγί ι’ έκακ Ώοζηναθυ
παίηηδ). Φμνάεζ ηδ βνααάηα ημο Ξηναιπθ βζα ηδκ πενίζηαζδ, αθθά υπζ ημ
ιπμλενάηζ.
Λ Γμουπκζη ηαηαθεάκεζ πνχημξ ηαζ αβάγεζ έλς ημ πνμκυιεηνυ
ημο, ηδκ ηακαδέγζηδ ζδιαία ημο ηαζ ημ ηοπενυ ημο ηαηαηυηηζκμ πθαζηζηυ
ακαθυβζμ πμο είκαζ απυ έκα ζεη ημο Ξηναιπθ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1950,
αβμναζιέκμ απ’ ηδ ιδηένα ημο. Έκαξ ηεπκζηυξ ημθθάεζ ιε ηαζκία ημ
ακαθυβζμ ζημ ηναπέγζ βζα κα είκαζ ιέζα ζημ πθάκμ ηδξ ηάιεναξ. Λ
Γμουπκζη θαίκεηαζ εημζιυννμπμξ. Βίπε έκα ήζοπμ δείπκμ ζημ λεκμδμπείμ,
ιεθέηδζε ηεηναβνάιιαηεξ ανεηακζηέξ θέλεζξ ηαζ έπεζε ζημ ηνεαάηζ ζηζξ δέηα
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ηαζ ιζζή. Ώπυ κεονζηυηδηα λφπκδζε ζηζξ ηέζζενζξ ηα πανάιαηα ηαζ
ηαηάθενε κα ημζιδεεί ιυκμ ιζα χνα αηυιδ. Ομκ ανίζης ζημ πνςζκυ κα
ηνχεζ ιυκμξ ημο ηδβακίηεξ. «Ώκοπμιμκχ κα ηεθεζχζεζ αοηυ, άζπεηα ιε ημ ηζ
εα ζοιαεί», ιμο θέεζ. «Θέθς κα δνειήζς».
Λ Ογυεθ είκαζ «θίβμ πζμ ακήζοπμξ» απυ ημ 1993, υηακ έπαζε απ’
ημκ Ιάζιακ ζημοξ ηεθζημφξ, ηαζ ακααζχκεζ αοηυκ ημκ εθζάθηδ βζα πάνδ ιμο,
ακάιεζα ζηζξ ηδβακίηεξ. Βίπε ηενδίζεζ ηζξ πανηίδεξ 1 ηαζ 2. Λ Θανη ηένδζζε
ηδκ ηνίηδ. Έπεζηα, μ Ογυεθ πήνε πνμαάδζζια 179 πυκηςκ ζηδκ ηέηανηδ
πανηίδα. Λ Θανη έπαζλε ημ Ρ βζα 52 πυκημοξ, πήνε ηαζ ηα δφμ ιπαθακηέν,
έηακε δφμ ζηναιπθ ηαζ ηένδζζε ιε 9 πυκημοξ. Ξημκ αβχκα 5, μ Θανη
έπαζλε BEDAWIN# ζε ηνζπθή αλία θέλδξ, ακμίβμκηαξ ιζα αζηαεή πενζμπή
ημο ηαιπθυ. Λ Θανη έηακε ακηεπίεεζδ πάθζ ηζ μ Ογυεθ έπαζε.
«Ομ ηνμιενυ είκαζ υηζ ζηεθηυιμοκ αοηυκ ημκ αβχκα ηάεε ιένα βζα
ηα επυιεκα ηνία πνυκζα», είπε. «Γζ’ αοηυ είιαζ ακήζοπμξ».
Λ Θανη ηαηαθεάκεζ θίβα θεπηά ιεηά ημκ Ογυεθ Γμουπκζη. ΐβάγεζ
έλς ημ δζηυ ημο ακαθυβζμ, έκα ζημφνμ λφθζκμ πμο ημο έηακακ δχνμ ιεηά
ηδ κίηδ ημο ζημ παβηυζιζμ ημο 1993.
Ζαεχξ μζ ηεπκζημί μθμηθδνχκμοκ ημοξ εθέβπμοξ ημοξ, μ Θανη ηζ μ
Ογυεθ ηαηεοεφκμκηαζ έλς ζηδκ ηονίςξ αίεμοζα ηαζ ημοαεκηζάγμοκ ιε ημοξ
άθθμοξ παίηηεξ. ηακ ιπαίκμοκ ζηδκ αίεμοζα αβχκςκ, υθμζ
πεζνμηνμημφκ.
«Έπς επηά», ακαημζκχκεζ μ Ογυεθ, εκκμχκηαξ βνάιιαηα.
Ονζάκηα ηνία δεοηενυθεπηα ιεηά, αάγεζ ηάης CHAPLET. «Λβδυκηα
έλζ», θέεζ μ Ογυεθ.
Έηζζ εα ’καζ ημ παζπκίδζ. Λ Ογυεθ λεθεφβεζ ιε ιεβάθμ πνμαάδζζια
ηζ αοηά πμο ιπμνεί κα ηάκεζ μ Θανη είκαζ θίβα. Λ Ογυεθ παίγεζ FILTHIER
επί εκκζά ηαζ παίνκεζ 109 πυκημοξ. Λ Θανη ακηαπακηά ιε ημ SEADROME
βζα 74, αθθά ακμίβεζ ημ επί ηνία. Λ Ογυεθ ηνααάεζ ηαζ ηα δομ ιπαθακηέν βζα
κα ηα ζοκδοάζεζ ιε ηα AELRW ηαζ παίγεζ ιε ημ πάζμ ημο. Μνχηα αάγεζ
ηάης ημ WALkERs, αθθά ημ ιαγεφεζ πνζκ πηοπήζεζ ημ πνμκυιεηνυ ημο.
«Ώπθχξ δμοθεφεζ ημκ Θανη», θέεζ μ Γηίανζ ζηδκ αίεμοζα εεαηχκ, υπμο
ζπεδυκ εηαηυ άκενςπμζ έπμοκ ζοβηεκηνςεεί. Οεθζηά, μ Ογυεθ παίγεζ
WARbLEs ηαζ είκαζ ιπνμζηά 334-134.
Ράνδ ζηδκ ηάιενα, υθμζ αθέπμοκ ηα βνάιιαηα ημο Ογυεθ ηαεχξ
ηα ημπμεεηεί ζημ ηυηηζκμ ακαθυβζμ. Ένπμκηαζ έκα έκα: I E E S R V C.
«Σςςςς!» SERVICE ή SCRIEVE, ημ μπμίμ ηαζ επζθέβεζ μ Ογυεθ. Οχνα,
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είκαζ ιπνμζηά 412-160. Λ Θανη λενμρήκεηαζ, αθθά υηακ ανίζηεζ ημ
INSOMNIA ιέζς εκυξ εθεφεενμο Θ, δ αίεμοζα λεζπάεζ ζε πεζνμηνμηήιαηα
εαοιαζιμφ· ηακείξ δεκ ημ ’πε δεζ ηαζ ημ πνυζςπμ ημο Γηίανζ παβχκεζ.
«Βίκαζ πμθφ ηαθυξ».
Οεθζηυ ζημν: 604-307. «Βίπε πθάηα», αζηεζεφεηαζ μ Θανη. «Ώκ
ζηνχζεζ δ ηφπδ, εα πάς ηαθά».
Δ πίεζδ θαίκεηαζ ααάζηαπηδ. Αεκ είκαζ ιυκμ υηζ μ Θανη ηζ μ Ογυεθ
παίγμοκ βζα ημ παβηυζιζμ πνςηάεθδια ηαζ 15.000 δμθάνζα αθθά ημ
ηάκμοκ ηαζ ιπνμζηά ζε έκα ζςνυ ηάιενεξ, ιε ημοξ ηαθφηενμοξ παίηηεξ
ημο Ξηναιπθ ζημκ ηυζιμ ζοβηεκηνςιέκμοξ απυ πίζς ημοξ κα ζπμθζάγμοκ
ηάεε ημοξ ηίκδζδ. Λ Θανη ηζ μ Ογυεθ δεκ έπμοκ ακηίθδρδ ηςκ ζπμθίςκ ηαζ
ηςκ ζθονζβιάηςκ ηςκ ζοκαδέθθςκ ημοξ. Ξηδ ιζηνή αίεμοζα υπμο
παίγμοκ, έπεζ κεηνζηή ζζβή. Αεκ είιαζ ζίβμονμξ ακ δ απυθοηδ δζοπία ηάκεζ
πζμ εφημθδ ή πζμ δφζημθδ ηδ ζοβηέκηνςζή ημοξ.
Λ Θανη παίνκεζ ηαθφηενα βνάιιαηα ζηδ δεφηενδ πανηίδα ηαζ
ηενδίγεζ 444-330. Έπεζηα μζ παίηηεξ ακαηαηεφμκηαζ ιε ημ ημζκυ. Βίκαζ
εηπθδηηζηυ: μζ δφμ δζεηδζηδηέξ ημο παβηυζιζμο πνςηαεθήιαημξ, υπζ ιυκμ
ακαιζβκφμκηαζ ιε ημοξ ηαηαηνμπςιέκμοξ, αθθά πνέπεζ κα οπμιέκμοκ ηαζ
κα απμηνίκμκηαζ ζηα ηαηυπζκ εμνηήξ ζπυθζα ημοξ, εκχ δ δζμνβάκςζδ είκαζ
αηυιδ ζε ελέθζλδ.
Ζαζ μζ δομ παίηηεξ ακαζηεκάγμοκ πμθφ ζηδκ ηνίηδ πανηίδα· ηακείξ
ημοξ δεκ παίνκεζ πμθφ ηαθά βνάιιαηα. Λ Θανη δείπκεζ ζακ κα
μκεζνμπμθεί. Έκα έκημιμ εζζαάθθεζ ζηδκ αίεμοζα ηαζ πέθηεζ πάκς ζηδκ
ηάιενα. Λ Ογυεθ ηνααάεζ επηά ζφιθςκα. Λ Θανη ζηνζθμβονίγεζ ημκ
ακηίπεζνά ημο ιεξ ζημ ζηυια ημο, δαβηχκμκηαξ ζοζηδιαηζηά υθεξ ηζξ
πθεονέξ ημο. Λ αυιαμξ ημο ηθζιαηζζιμφ είκαζ μ ιυκμξ ήπμξ. Λ Ογυεθ
ημθθάεζ έκα S ζημ ZAMIA ηαζ μ Θανη εκίζηαηαζ. «Ζάκεζ έκζηαζδ ζε θέλδ
πμο είκαζ βκςζηή εδχ ηαζ είημζζ πνυκζα!» θςκάγεζ μ Νμκ Οίηενη. «Βίκαζ ιζα
έκζηαζδ ζημπζιυηδηαξ». Λ Νμκ οπαζκίζζεηαζ υηζ μ Θανη ηάκεζ εζηειιέκα
εκζηάζεζξ ζε θέλεζξ πμο βκςνίγεζ, ιε ζημπυ κα ηενδίζεζ θίβμ πνυκμ κα
ζηεθηεί. Βίκαζ έκαξ απ’ ημοξ ηζκδφκμοξ ημο ηακυκα ηδξ εθεφεενδξ
έκζηαζδξ.
Λ Ογυεθ είκαζ ιπνμζηά 130-112. Λ Θανη, πμο ηναηά έλζ
θςκήεκηα, λεθμνηχκεηαζ ηα ηνία, παίγμκηαξ URAO#, αθήκμκηαξ ηα AEI.
«Ιμιίγς υηζ αοηή είκαζ ηαηή ηίκδζδ», θέεζ μ Οίηενη. Θα ιπμνμφζε κα είκαζ,
πθδκ ημο υηζ μ Θανη παίνκεζ ηα LOPR ηαζ παίγεζ EPILATOR# ζηδκ
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επυιεκδ ηίκδζδ, ραθζδίγμκηαξ ηδ δζαθμνά ημο απ’ ημκ Ογυεθ ζε 202-197.
Ώκηαθθάζζμοκ ζηναιπθ (GINGLES# μ Ογυεθ, KINETICS μ Θανη) ηζ
φζηενα ημ παζπκίδζ ηθίκεζ πνμξ ημκ Ογυεθ. Ονααάεζ έκα ιπαθακηέν, ιεηά
έκα Β ,ιεηά ημ Q, ιεηά έκα Ι, ιεηά έκα U. Ομ πθήεμξ ανπίγεζ κα θςκάγεζ
ηαζ κα μονθζάγεζ. Λ Ογυεθ παίγεζ QUIeT πάκς απυ ημ ΕΙΒΟΕ ζημ KINETICS
βζα 69 πυκημοξ –ιζα ηίκδζδ επζηάθορδξ ιε ορδθυ ζημν, δοκαηή ζημ
SOWPODS ηαεχξ μ Ογυεθ έθηζαλε ηδ θέλδ QI#– ηαζ πνμαάδζζια 386-280.
Λ Θανη ηνααάεζ βνάιιαηα πμο πνμσδεάγμοκ βζα ζηναιπθ· ακ οπήνπε Ι
ζημ ηαιπθυ εα ιπμνμφζε κα παίλεζ ANTIWEED, αθθά δεκ οπάνπεζ.
«Θμο ανέζεζ ημ WEB», θέεζ μ Οίηενη. «Βίκαζ απυ ημ είδμξ
παζπκζδζμφ υηακ έηακε ηδ ιεβάθδ ακηεπίεεζδ ημ ’93». Λ Νμκ ηναοβάγεζ βζα
ηδκ ημθιδνή ηίκδζδ πμο εα έδζκε πζεακυηδηεξ βζα ζηναιπθ. «WEB είκαζ δ
ηίκδζδ», θέεζ. «Ώκμίβεζ ημ ηαιπθυ».
«Ομ WEB εθάπζζηα ακμίβεζ ημ ηαιπθυ», θέεζ μ Γ.Β. Ογυεθ ζημ
ιζηνυθςκμ. Έπεζ ηάκεζ θζβμζηά ζπυθζα, ιυκμ ζπμναδζηέξ πνμηάζεζξ ηαζ
ακμφζζα αζηεία πμο ιυκμ μζ Ώιενζηακμί ηαηαθαααίκμοκ. Ζάπμο ηάπμο
ακηζηνμφεζ ηαηαδεηηζηά ηζξ πνμηάζεζξ ηςκ άθθςκ, υπςξ έηακε ιυθζξ ιε ημκ
Οίηενη.
«Ομ WEB είκαζ εηαηυ ηα εηαηυ δ ηαθφηενδ ηίκδζδ, βαιχημ»,
αβνζμθςκάγεζ μ ζοκήεςξ ακεηηζηυξ Οίηενη. «Ζμονάζηδηα ιε ηα
εβςηεκηνζηά ημο ζπυθζα».
«Θα είκαζ μ παβηυζιζμξ πνςηαεθδηήξ», θέεζ μ Γηίανζ.
Γζα ηαιζά δομ χνεξ αηυιδ, ζηέθημιαζ. Αεκ ζέαμκηαζ ημκ Γ.Β.
Ογυεθ.
Λ Θανη πάκεζ ηδκ πανηίδα. Ώνκείηαζ ημ δςνεάκ βεφια ιε ηα πθήεδ
ημο Ξηναιπθ ηαζ θεφβεζ ιε ηδ θίθδ ημο. Ξηαβυκεξ ζδνχηα ζπδιαηίγμκηαζ
ζημ άκς πείθμξ ημο. Λ Ογυεθ Γμουπκζη απμηνααζέηαζ ζημ δςιάηζυ ημο ιε
πνμαάδζζια 2-1. Θζα χνα ανβυηενα, ειθακίγεηαζ πηοπχκηαξ ηδκ πυνηα
πίζς ημο – ηαζ λεπκχκηαξ ημ ηανκέ ημο ηαζ ημ ηθεζδί ιεξ ζημ δςιάηζμ.
Λ Ογυεθ ηαζ μ Θανη θέκε «βεζα» μ έκαξ ζημκ άθθμκ, ηάεμκηαζ ηαζ
ημ παζπκίδζ λακανπίγεζ. Λ Θανη, παίγεζ πνχημξ, ηνααάεζ ζημοπίδζα απυ ημ
ζαημφθζ –EEINNOU– ηζ ακαζηεκάγεζ. Βίκαζ θακενά πζηναιέκμξ ιε ηδκ
ηαηή ημο ηφπδ. Ώπυ ηα έλζ πζεακά ιπαθακηέν ζηα πνχηα ηνία παζπκίδζα, μ
Θανη πήνε ιυκμ έκα. Ζαζ ηχνα βίκεηαζ έκα ζηα επηά: μ Ογυεθ αάγεζ ηάης
ημ ISOgRIV$, ημθθχκηαξ ημ S ζηδκ εκανηηήνζα ηίκδζδ ημο Θανη ENNUI.
Λ Θανη είκαζ απμβμδηεοιέκμξ, ηνχεζ θοζζαθέα ηα κφπζα ημο.
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Λ Θανη ανπάγεζ ηδκ εοηαζνία υηακ μ Ογυεθ αάγεζ FUROUR ζημ
δεφηενμ βφνμ. Λ Θανη ζηαιαηάεζ αιέζςξ ημ πνμκυιεηνμ ηαζ ημοκάεζ ημ
ηεθάθζ ημο. «Αεκ είκαζ ζςζηυ», θέεζ. Λ Ογυεθ πζάκεζ ηδ νάπδ ηδξ ιφηδξ ημο
ιε ημ δελί πένζ. Λ ηνζηήξ ηδκ απμδέπεηαζ. «Λοθ», ακαζηεκάγεζ μ Ογυεθ,
ζμηανζζιέκμξ ηαζ αιήπακμξ βζαηί εα έπαζγε θάεμξ θέλδ ζε αβχκα πμο εα
ιπμνμφζε κα είκαζ μ πζμ απμθαζζζηζηυξ βζα ημ παβηυζιζμ πνςηάεθδια.
Θα έπακε πάθζ απυ ημκ Θανη πανά ημ πνμαάδζζιά ημο, καζ, αοηυ εα ήηακ
πμθφ βζα κα ημ ακηέλεζ. Λ Θανη παίνκεζ CCDEEIM ηαζ λεθοζάεζ,
πθαηαβίγεζ ηα πείθδ ημο βζα ηδ ζοκεπζγυιεκδ ηαημηοπία ημο. Ζάκεζ ιζα
ιζηνή ηίκδζδ, ημ MICE βζα 21 ηζ μ Ογυεθ «ηαίεζ» θίβα, ιδ οπμζπυιεκα
βνάιιαηα ηζ είκαζ ιπνμζηά 94-60.
Οεθζηά μ Θανη παίνκεζ έκα ιπαθακηέν ηαζ παίγεζ IAICIZED βζα 90
πυκημοξ. Αφμ ηζκήζεζξ ανβυηενα ςζηυζμ, μ Ογυεθ απακηά ιε ζηναιπθ,
STIFLERS. Ηίβμοξ βφνμοξ ιεηά, μ Θανη ηάκεζ ζηναιπθ πάθζ ιε ημ
EMBOGUE#, αθθά μ Ογυεθ ζηδκ αιέζςξ επυιεκδ ηίκδζδ απακηάεζ ιε ημ
TABORETS. Ομ ζημν είκαζ 340-333 οπέν ημο Θανη ηζ έπμοκ ιείκεζ ιυθζξ
δέηα βνάιιαηα ζημ ζαημφθζ. Οα J, X & Q δεκ έπμοκ παζπεεί αηυιδ.
Ώθθά υηακ μ Ογυεθ ζδηχκεζ ηα DEGOTXY απυ ημ ιεηαλέκζμ
πνάζζκμ ζαημφθζ, ιζα έλαρδ απθχκεηαζ ακάιεζα ζημοξ ελπέν πμο
θθοανμφκ.
«Φαίκεηαζ κα ηέθεζςζε!» θέεζ μ Οίηενη.
«Έπεζ ημ DEOXY!» θςκάγεζ ηάπμζμξ.
«DETOX! DETOX!» θέεζ μ Έκηθζ.
«Οέθεζςζε!», επακαθαιαάκεζ μ Οίηενη. «Ομ ιαηξ ηέθεζςζε!»
Λ Θανη παίγεζ JO βζα 42 πυκημοξ ηαζ πνμαάδζζια 49 πυκηςκ.
ιςξ μ Ογυεθ ζηήκεζ ημ DEOXY$ ζημ ακαθυβζυ ημο ηζ εβχ μνιάς πάθζ
ζηδκ αίεμοζα ημο αβχκα. ηακ θηάκς, μ Ογυεθ λακακαηαηεφεζ ηα
βνάιιαηα. Οα πένζα ημο ηνέιμοκ. Ώθήκεζ ηάης ζημ ηαιπθυ ημ DEOXY,
θηζάπκμκηαξ ηα ΟΛ, AX & BY. «Ληέζ», ακαημζκχκεζ μ Ογυεθ, λεθοζχκηαξ.
«Μεκήκηα».
«382-383;» θέεζ μ Θανη
«Ιαζ».
«Μέναζεξ ιπνμζηά;» επαθδεεφεζ μ Θανη.
«Ιαζ».
«Ξηαηά».
Λ Θανη πενκάεζ ημ ανζζηενυ ημο πένζ απ’ ηα ιαθθζά ημο. Ζναηάεζ
ημ ζηοθυ ζημ δελί πένζ πμο ηνέιεζ. Ομ δελί ημο πυδζ ηζκάγεηαζ εηηυξ εθέβπμο.
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Λ Θανη αββίγεζ ημ Q. Βπακελεηάγεζ ηα βνάιιαηα ημο Ογυεθ: GRT.
Ππάνπμοκ δφμ ζδιεία βζα κα ηα λεθμνηςεεί παίγμκηαξ GIRT. Ξακ
πνμιήκοια εακάημο, μ Θανη ημ αθέπεζ ηαζ δεκ ιπμνεί κα ημ ζηαιαηήζεζ.
Θα πάζεζ ιε έκακ πυκημ. Οεθζηυ ζημν: 403-402.
Λ Ογυεθ ιε ημζηάγεζ ηαζ ακεαμηαηεαάγεζ ηζξ βνμεζέξ ημο.
«Ξοβπανδηήνζα», θέεζ μ Θανη.
«Βοπανζζηχ», θέεζ μ Ογυεθ. «Αεκ είκαζ υκεζνμ, έηζζ;»
Λ Ιηέζαζκη Θπυζγ είκαζ μ πνχημξ παίηηδξ πμο θηάκεζ ζημ δςιάηζμ
ηαζ μζ δφμ Ζακαδμί αβηαθζάγμκηαζ. Ξηέθημιαζ υηακ ημοξ πέηοπα ζημ
αενμδνυιζμ ημο ηθακη δέηα ιένεξ πνζκ, κα ελεηάγμοκ μ έκαξ ημκ άθθμκ
ακάιεζα ζηζξ πηήζεζξ, μ Θπυζγ ιε ηενάζηζα αοημπεπμίεδζδ, μ Ογυεθ
βειάημξ αιθζαμθίεξ βζα ημκ εαοηυ ημο.
Λ Θανη είκαζ ηαηαηυηηζκμξ ηαζ ηαηαπμκδιέκμξ απυ ηδ ιάπδ. Λζ
δζμνβακςηέξ ημο ημονκμοά ημο γδημφκ κα παναιείκεζ βζα ηάπμζεξ
δμνοθμνζηέξ ζοκεκηεφλεζξ βζα ηδκ Ώββθία. «Θα αβς έλς κα ηάκς έκα
ηζζβάνμ ηαζ εα βονίζς», θέεζ.
ηακ μ Ογυεθ Γμουπκζη θηάκεζ ζηδκ ηονίςξ αίεμοζα βζα ηδκ
ηεθεηή απμκμιήξ, έκα πθήεμξ ημκ πμθζμνηεί. «Βίκαζ ζπμοδαίμ!» θέεζ,
ακεαμηαηεαάγμκηαξ ηζξ βνμεζέξ ημο πάθζ, ακοπυιμκμξ ζακ παζδί ημ πνςί
ηςκ Ρνζζημοβέκκςκ. θμζ πεζνμηνμημφκ υηακ ηεθεζχκεζ ιζα ζοκέκηεολδ βζα
ηζξ εζδήζεζξ, ζηδκ μπμία απακηά ιε εοθνάδεζα ζηδκ ενχηδζδ «Γζαηί;»: «Ομ
Ξηναιπθ είκαζ πάεμξ. Βίκαζ ηάηζ ιε ημ μπμίμ υθμζ ειείξ πμο παίγμοιε
είιαζηε ζαβδκεοιέκμζ. Ζνφαεζ ηυζδ μιμνθζά ηαζ δδιζμονβζηυηδηα ηαζ
ζοβηίκδζδ πμο ακ ιπεζξ ιέζα ημο είκαζ αδφκαημκ κα ακηζζηαεείξ».
Θοιίγς ζημκ Ογυεθ πχξ παναπμκζυηακ υηζ δεκ ήηακ
πνμεημζιαζιέκμξ ηζ υιςξ ηένδζζε είημζζ έκακ αβχκεξ απυ ημοξ είημζζ
μηηχ παίνκμκηαξ ημκ ηίηθμ. «Αεκ ήιμοκ πνμεημζιαζιέκμξ», θέεζ. «Ππήνπακ
ηυζεξ θέλεζξ πμο δεκ ήλενα. Ώηυιδ αζζεάκμιαζ ακαζθαθήξ. Βζδζηά αοηά ηα
ηεηναβνάιιαηα νήιαηα. Θε ηνεθαίκμοκ. Ίζςξ ηδκ άθθδ θμνά κα
πνμεημζιαζηχ ηαθφηενα».
Λ Γ.Β. Ογυεθ αβάγεζ ηδκ ημκηάνδα-ηαοηυηδηά ημο πμο βνάθεζ
Μαβηυζιζμξ Μνςηαεθδηήξ 1997, ζαήκεζ ημ επχκοιμ ηαζ ημ έημξ ηαζ βνάθεζ
«Γμουπκζη» ηαζ «1999». Λ Ιάζιακ αημοιπάεζ ηάης έκα ιπζνμπυηδνμ πμο
πνμιδεεφηδηε απυ ημ ιπαν ημο λεκμδμπείμο ηαζ παναθαιαάκεζ ηδκ επζηαβή
ηςκ 6.000 δμθανίςκ ακάιεζα ζε πεζνμηνμηήιαηα. Λ Φίθζπ Ιέθημκ ηαθεί
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ιεηά ημκ Γ.Β. Ογυεθ ζηδ ζηδκή ηαζ είκαζ ζακ δ Θζξ Ώιενζηή κα ζηέθεζ ηδ
δζάδμπυ ηδξ.
«Βίκαζ δ ηεθεοηαία θμνά πμο ημ αββίγς», θέεζ μ Γ.Β. Ογυεθ,
δίκμκηαξ ημ ηνυπαζμ ζημκ άθθμ Ογυεθ, ημκ Γμουπκζη, μ μπμίμξ δέπεηαζ
πεζνμηνμηήιαηα ηνζάκηα δεοηενμθέπηςκ, ζηδ δζάνηεζα ηςκ μπμίςκ
οπμηθίκεηαζ κηνμπαθά ηαζ ζδηχκεζ ρδθά ημ ηφπεθθμ. Ώθμφ μ Φίθζπ
Ιέθημκ γδηά απυ ημκ Γ.Β. Ογυεθ κα αθήζεζ ηδ ζηδκή, μ κέμξ παβηυζιζμξ
πνςηαεθδηήξ αβάγεζ έκακ ιζηνυ θυβμ. Βοπανζζηεί ηδ Mattel ηαζ ηδ Hasbro.
Βοπανζζηεί ημκ Ιηέζαζκη Θπυζγ. Βοπανζζηεί ημκ Γ.Β. Ογυεθ. Βοπανζζηεί ημκ
Θανη Ιάζιακ. «Ξη’ αθήεεζα δεκ λένς πχξ εα ιπμνμφζε ηάπμζμξ κα ηάκεζ
ηάηζ ηαθφηενμ ζήιενα, ιε ηα βνάιιαηα πμο είπε», θέεζ μ Ογυεθ.
Θυθζξ ημ FUROR1 (ιε κυδια) οπμπςνεί, ηάεμιαζ ιε ημκ Ογυεθ
Γμουπκζη ζ’ έκα δςιάηζμ παναδίπθα. Λ Γ.Β. Ογυεθ πχκεηαζ. «Μεζνάγεζ ακ
αημφς;» νςηάεζ. Βιέκα ιε πεζνάγεζ, αθθά δεκ θές ηίπμηα. «Οζ είκαζ αοηυ»,
νςηάς ημκ Ογυεθ Γμουπκζη (λένμκηαξ υηζ ηζ μ άθθμξ Ογυεθ ε’ απακηήζεζ
επίζδξ), «πμο ζε ηάκεζ κ’ αθζενχκεζξ ηυζα πνυκζα ζ’ αοηή ηδκ εκαζπυθδζδ;»
Ώκηίεεηα ιε ημκ ζοβηάημζηυ ιμο, μ Γμουπκζη έπεζ βοκαίηα ηαζ δομ παζδζά,
επζηοπδιέκδ αηαδδιασηή ηανζένα, ηαθά ζζμννμπδιέκδ γςή. Γζαηί κα είκαζ
ιακζαηυξ ηζ αοηυξ;
«Φακηάγμιαζ υηζ ημ ίδζμ εα νςημφζεξ μπμζμκδήπμηε αεθδηή πμο
είκαζ ελπέν ζε μπμζμδήπμηε άεθδια», θέεζ μ κέμξ παβηυζιζμξ πνςηαεθδηήξ.
«Βίκαζ πμθφ ζδιακηζηυ. Ώπθχξ είκαζ».
«Βίκαζ δ πνμζςπζηή ιαξ ιμνθή ηδξ αοημέηθναζδξ», θέεζ μ παθζυξ
πνςηαεθδηήξ.
«Ιμιίγς υηζ αοηυξ είκαζ έκαξ ηαθυξ ηνυπμξ κα ημ εέζεζ ηακείξ»,
θέεζ μ κέμξ.
«Βίιαζηε ηαθθζηέπκεξ ηζ αοηυξ είκαζ μ ηνυπμξ πμο εηθναγυιαζηε»,
θέεζ μ παθζυξ.
«Ππάνπεζ ηάηζ ςναίμ», θέεζ μ Γμουπκζη, «ζημ κα είζαζ παβηυζιζμξ
πνςηαεθδηήξ ζε ηάηζ».
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θμφ ηένδζζε ημκ ηεθεοηαίμ ημο αβχκα δζαζχγμκηαξ ηάπςξ ηα
πνμζπήιαηα, μ Ογζι Γηίανζ ηάεζζε ζημ ηναπέγζ αβχκςκ ζηδ
Θεθαμφνκδ ηαζ εοιήεδηε: πχξ είπε θηζάλεζ ηάνηεξ ιε υθα ηα ιυκμ
ανεηακζηά ζηναιπθ –7.500 επηαβνάιιαηα, 9.000 μηηαβνάιιαηα, δέηα
θέλεζξ ζηδκ ηάνηα, ιε ακαβνάιιαηα ζημ πίζς ιένμξ ιε ηυηηζκμ ιεθάκζ
«θυβς ηςκ Ζυηηζκςκ1». Μχξ ηα ’πε δζααάζεζ λαπθςιέκμξ ζημκ ηακαπέ
κακμονίγμκηαξ ηδ κεμβέκκδηδ ηυνδ ημο Ζμθίκ. Μχξ ηα ζηνίιςλε ζε δομ
ημοηζά απυ παπμφηζζα πμο ημοααθμφζε πακημφ εηηυξ απυ ηδκ Ώοζηναθία
(δουιζζο ηζθά, πμθφ αανζά). Μχξ πήνε ακααμθή βζα ηδκ ιεηαπηοπζαηή
δζαηνζαή ημο ζηδ ιδπακζηή πθδνμθμνζαηχκ ζοζηδιάηςκ απυ έκακ
ηαεδβδηή πμο ημο είπε πςξ ημ ημονκμοά ήηακ ζδιακηζηυηενμ. Μχξ ήεεθε
κα ηενδίζεζ ζακ ηνεθυξ. θδ αοηή δ πνμζπάεεζα, ζηέθηδηε, πνμξ ηζ;
Οεζζαναημζηή έηηδ εέζδ.
«Ζαευιμοκ ιεηά ημοξ αβχκεξ», ακαηαθεί μ Γηίανζ ζ’ έκα ζιέζθ,
«παναζηδιέκμξ ζακ ηδ γέανα πμο ιυθζξ ηδκ έπεζ νίλεζ ηάης ημ θζμκηάνζ ηαζ
δεκ αβςκίγεηαζ, δεκ ζημφγεζ, δεκ ηθμηζάεζ, πανά ιυκμ έπεζ έκα παβςιέκμ
αθέιια ζηα ιάηζα ηδξ ηαζ πνμπςνάεζ πνμξ ημ θςξ ζημ αάεμξ ημο ημφκεθ.
Ιζχες κα πάκς ημκ αοημέθεβπυ ιμο, δίπςξ κα κμζάγμιαζ βζα ημ ηζ
ζηέθηεηαζ βζα ιέκα μπμζμζδήπμηε ζημκ ηυζιμ εηείκδ ηδ ζηζβιή».
Αάηνοα ηνέπμοκ ηαζ δ ζηζβιή ανπίγεζ κα ημκ ζοκηνίαεζ, υηακ…υηακ
μ Θπμιπ Φεθη ηάεεηαζ δίπθα ημο ηαζ λεηζκά έκακ απυ ημοξ ιμκμθυβμοξ
ημο. «Ζθμκζζιέκμξ ζημ ιδδεκζηυ αζηνζηυ επίπεδμ», βνάθεζ μ Γηίανζ,
«ιαγεφς βνήβμνα ηα πνάιαηά ιμο ηαζ θεφβς βζα ημ ιπαν».
Ομ διενμθυβζμ ημο ημονκμοά ημο Γηίανζ –πμο θηάκεζ ηζξ ζανάκηα
πέκηε ζεθίδεξ ζημκ εηηοπςηή ιμο– θακενχκεζ πυζμ ααεζά ημ αβαπδιέκμ
ιμο πυιπζ είκαζ ζοκδεδειέκμ ιε αθδεζκά ζοκαζζεήιαηα ηζ υπζ ιυκμ ιε αοηά
πμο κζχεεζ ηακείξ ιεηά απυ ιζα κίηδ ή απυ ιζα ήηηα, αθθά ιε ηδ εέθδζδ ηαζ
ηδκ απμθαζζζηζηυηδηα ηαζ ημ πάεμξ ηαζ ημκ μίηημ ηαζ ηδκ παζνεηαηία, υθδ
ηδ ζοκαζζεδιαηζηή βηάια ζηδκ πναβιαηζηυηδηα, ηαζ ηζξ επζεοιίεξ, ηζξ
απμβμδηεφζεζξ, ηζξ αδοκαιίεξ ηαζ ηζξ ακαζθάθεζεξ. Ώοηυ ίζςξ έπεζ κα ηάκεζ
ιε ηδκ αθμζίςζδ ημο ηαεεκυξ ή ίζςξ ιε ηδ θφζδ ημο ίδζμο ημο παζπκζδζμφ –
1
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ηδ ιάπδ βζα ηζξ εέζεζξ, ηδκ πμθφπθμηδ βεςιεηνία, ημοξ ιαεδιαηζημφξ
οπμθμβζζιμφξ, ηδκ πανυνιδζδ κα λακαπαίλεζξ. Λ δζαπνεπήξ
δδιμζζμβνάθμξ ημο ζηαηζμφ Φνακη Θπνέζκηζ ηάπμηε έβναρε πςξ δ
ζηναηδβζηή ημο παζπκζδζμφ ηαζ δ ιεηαααθθυιεκδ δζάηαλδ ηςκ ημιιαηζχκ
έηακακ ημ ζηάηζ ιμνθή ηαθθζηεπκζηήξ έηθναζδξ: «Βίκαζ ιζα έηθναζδ
εθζιιέκδ, ςζηυζμ, ηάπςξ ζακ ενδζηεοηζηή ηέπκδ. Αεκ είκαζ ηαζ πμθφ
εφεοιδ. Ώκ ιδ ηζ άθθμ, είκαζ έκαξ ιμπεδνυξ αβχκαξ». Δ εββεκήξ μιμνθζά
ημο παζπκζδζμφ –μ νοειζηυξ πμνυξ πμο δζαδναιαηίγεηαζ ζημ ηαιπθυ–
ζηζάγεηαζ απυ ηδκ αθδεζκή ηαηάεθζρδ ηδξ επζδίςλδξ.
Λ Γηίανζ εκζανηχκεζ αοηή ηδ ζφβηνμοζδ. Ώβαπάεζ ηδκ αζζεδηζηή
ηςκ θέλεςκ –ζηδ Θεθαμφνκδ μκεζνεφεηαζ κα ανεζ ηδ ανεηακζηή θέλδ
QINGHAOSU#– ηαζ παίγεζ οπένμπα. Ηίβα πνυκζα πνζκ, ιε ηα βνάιιαηα
BEEIORW, οπμθυβζζε υηζ ακ έπαζγε ημ ΐ ηζ έκα Β, αοηυ εα απέθενε
πζεακυηδηα 1 ζηζξ 68 κα ηνααήλεζ έκα Ώ ηζ έκα Ο, πμο εα ημο έδζκακ ηα
AEIORTW ηαζ εα ημο επέηνεπακ κα παίλεζ ακάιεζα ζηα αζφκδεηα Γ ηαζ Λ
ηα μπμία οπήνπακ ζημ ηαιπθυ, ηδ θέλδ WATERZOOI. Έηζζ ηζ έβζκε.
Μανμοζζάγεζ πανμφιεκα ηζξ ζπμοδαίεξ ηζκήζεζξ ημο, υιςξ πάκηα θεφβεζ
απ’ ηδκ αίεμοζα επζπθήηημκηαξ ημκ εαοηυ ημο. (Ομ ζάζη ημο ζημ Αζαδίηηομ,
jimgeary.com, έπεζ βζα ζθυβηακ: «Ζάηζ πμο πνμηαθεί πθήλδ ζ’ υθμοξ). Ξημκ
πνχημ βφνμ ημο δεφηενμο παζπκζδζμφ ζηδ Θεθαμφνκδ, μ Ογζι παίγεζ KATY*.

Ώνπίγς ηαζ ζηέθημιαζ, «Έζ , αοηυ δεκ είκαζ θέλδ», υηακ εοηοπχξ
εοιάιαζ ημ ηναβμφδζ ημο Ζαιπ Ζάθμβμοεσ «Έπζαζε ημ Katy», απυ ημ
ζάμοκηναη ηςκ Blues Brothers. Θυθζξ πηοπάς ιε ηδ βνμεζά ιμο ημ
πνμκυιεηνμ, κζχες αδδία. Μζεακυκ κα ημ ιπένδερα ιε ηα ανεηακζηά
ηεηναβνάιιαηα JUDY ηαζ MARY1. Ομ παίνκς πίζς ηαζ παίγεζ SECRETED
επί ηέζζενα ηζ είιαζ πίζς 160-0. Θεηά, ηα πνάβιαηα πναβιαηζηά
πδβαίκμοκ άζπδια. Ράκς 515-368 ηζ είιαζ ζηδκ 96δ εέζδ απυ ημοξ 98,
φζηενα απυ δομ αβχκεξ. Ώηυιδ πεζνυηενα, δ αοημπεπμίεδζή ιμο
πθδβχκεηαζ ηαεχξ αθέπς κα πάκς ηδ ζεζνά ιμο απυ έκα θάεμξ
ηεηναβνάιιαημ, υπςξ ζ’ έκα δεμπθαζηζηυ δνάια υπμο υθεξ μζ αδοκαιίεξ
ιεβεεφκμκηαζ ηδκ πζμ αηαηάθθδθδ ζηζβιή.
Ξηδ ιέζδ ημο ημονκμοά μ Ογζι είκαζ 7-5, αθθά πάκεζ ηνεζξ πανηίδεξ
ζηδ ζεζνά, ηδκ ηεθεοηαία απυ έκακ Ζεκοάηδ πμο ζηα ηέθδ ημο παζπκζδζμφ,
«παίνκεζ ημ ηέηανηυ ημο S, βζα κα ιδκ έπεζ ημ δεφηενυ ημο ιπαθακηέν
ιμκάπμ». Ξημ 7-8 ηχνα, «είιαζ ελακηθδιέκμξ ζοκαζζεδιαηζηά, εθπίγμκηαξ
1

JUDY , MARY θαη KATY είλαη νλφκαηα γπλαηθψλ
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υηζ εα παίλς ιε ηάπμζμκ απυ ημκ πθακήηδ Μμζεζδχκα ή ηάηζ ηέημζμ, ηαζ
ακαηαθφπης υηζ παίγς ι’ αηυιδ έκακ δοκαηυ παίηηδ, ηδ Ηίγα κημι, πμο
είκαζ ημ ίδζμ απμβμδηεοιέκδ. Μαίνκς ηαθά βνάιιαηα, αοηή υπζ. Έηζζ, ζημ
ηέθμξ ηδξ δεφηενδξ ιέναξ είιαζ 8-8 ηαζ δεκ εα είιαζ μ παβηυζιζμξ
πνςηαεθδηήξ αοηυκ ημκ αζχκα».
Βηείκμ ημ ανάδο ζημ ιπαν ημο λεκμδμπείμο, ηενκάς ημκ Γηίανζ
θίβα μοίζηζ πμο απαθφκμοκ ημκ πυκμ. Θέθεζ απεβκςζιέκα κα ηενιαηίζεζ ιε
επίδμζδ πάκς απυ 0,500, πνάβια πμο απέηοπε κα ηάκεζ ημ 1997. Οδκ
ηεθεοηαία διένα, μ Ογζι ηενδίγεζ ηα ιζζά απυ ηα πνχηα έλζ παζπκίδζα ηαζ
πνεζάγεηαζ κα πάνεζ ηα ηεθεοηαία δφμ βζα κα ηθείζεζ ιε πενζζζυηενεξ κίηεξ
απυ ήηηεξ. Ξημκ πνμηεθεοηαίμ αβχκα, εκακηίμκ ιζαξ Ώοζηναθέγαξ, μ Ογζι
ανπίγεζ ι’ έκα εφημθμ ζηναιπθ, ημ PEATIER.

Ώιέζςξ ιεηά απ’ αοηυ, ηα πνάβιαηα πάκε ζηνααά, ηαεχξ δεκ
ιπμνχ κα πάνς εφημθα βνάιιαηα εκχ αοηή ηάκεζ δφμ ζηναιπθ ιε
ιπαθακηέν, ηα GOATIeR# ηαζ StEALED#. Ώηυιδ πεζνυηενα, πάκς μθυηεθα
ημκ πκεοιαηζηυ ιμο αοημέθεβπμ. Ώκηί κα εζηζάζς ζημκ αναποπνυεεζιμ
ζηυπμ ιμο, είιαζ ηονζεοιέκμξ απυ θφπδ ηαζ αοημμζηηζνιυ ηαζ απμβμήηεοζδ
ηαζ εοιυ ηαεχξ ζηέθημιαζ υθδ ηδκ πνμζπάεεζα πμο έααθα ζημ παζπκίδζ ηα
ηεθεοηαία πνυκζα, ιυκμ ηαζ ιυκμ βζα κα απμδεζπεχ άπνδζημξ ζ’ αοηυ ημ
ημονκμοά. Μμηέ δεκ είπα πκεοιαηζηή ηαηάπηςζδ ηέημζαξ ηάλδξ ιεβέεμοξ
κςνίηενα, ζηδ ιέζδ εκυξ αβχκα ημονκμοά. Ξοκήεςξ ιπμνχ κα δζμνεχζς
ηδ εμθή ζηέρδ ιε αοεοπμαμθή πμθφ βνήβμνα, αθθά ηχνα είκαζ ζακ κα
ζπάγεζ έκα θνάβια. Ράκς 406-427. Ηές “ςναίμ παζπκίδζ” ηαζ θεφβς
ηνζηθίγμκηαξ, ζοκηεηνζιιέκμξ.
Λ Ογζι ηενδίγεζ ημ ηεθεοηαίμ παζπκίδζ ηαζ παηζίγεζ. Θζα αδμιάδα
ιεηά, μ Ογζι βνάθεζ:

Αεκ ιπμνχ κα ημζιδεχ ηδ κφπηα. Αεκ ιπμνχ κα ιείκς λφπκζμξ ηδ
ιένα. Θέθς κα παίλς άθθμοξ είημζζ ηέζζενζξ αβχκεξ, ηχνα αιέζςξ. Θέθς
κα δείλς ζ’ υθμοξ πςξ λένς κα παίγς αοηυ ημ παζπκίδζ. Αφμ πνυκζα είκαζ
ελαζνεηζηά πμθφξ ηαζνυξ κα πενζιέκεζξ βζα κα επακμνεχζεζξ. Ξοκήεςξ
ιπμνχ κα πζάζς ημ ζηυπμ ιμο παίγμκηαξ ζε ημονκμοά πυηεν ιεζαίςκ
ζημζπδιάηςκ ιέζα ζ’ έκα ιήκα. Λ ζηυπμξ ημο Μαβηυζιζμο
Μνςηαεθήιαημξ Ξηναιπθ εα ιπμνμφζε κα είκαζ εφημθα δέηα πνυκζα. Βίκαζ
ζηθδνυ κα ακηαβςκίγμιαζ ι’ υθμ ημκ ηυζιμ υηακ αοημί παίγμοκ ιζα
παναθθαβή ημο αββθζημφ Ξηναιπθ [ημ SOWPODS], εκχ εβχ παίγς ιζα
δζαθμνεηζηή [ημ OWL].
ιςξ ημ κα ιδκ παίγς ηαευθμο Ξηναιπθ, δεκ είκαζ ηαθή θφζδ.
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Θεηά ημ Νίκμ ηαζ ημ Ξακ Φνακζίζημ, πνζκ ημ παβηυζιζμ, είιαζ
πθήνδξ. Λζ πεκήκηα έκαξ αβχκεξ, δ επί εζημζζηεηναχνμο αάζεςξ ζηδκή ημο
Ξηναιπθ ζημ ηαηυβμοζημ ηαγίκμ, μ άζηεβμξ πνχδκ παίηηδξ ημο Ξηναιπθ
ζηδ βςκζά ημο δνυιμο. Βίιαζ εβηθςαζζιέκμξ ζημ παζπκίδζ ηαζ πάκς ηδ
βεκζηή άπμρδ. Ώπυ ηδ ιζα, έπς ακαθάαεζ κα βνάρς αοηυ ημ αζαθίμ, πνάβια
πμο απαζηεί κα είιαζ παίηηδξ ημο Ξηναιπθ ιε πθήνεξ ςνάνζμ (έπς πάνεζ
άδεζα απυ ηδ δμοθεζά). Ώπυ ηδκ άθθδ, ακ επζηνέρς ζημ παζπκίδζ κα
ηονζανπήζεζ ζηδ γςή ιμο, υπςξ έπς ηάκεζ, ζε ηζ δζαθένς απ’ ημκ Θαη ή
ημκ Θάνθμκ ή ημκ Γ.Β. Ογυεθ (εηηυξ απυ ημ βεβμκυξ υηζ είιαζ αηυιδ
αδφκαημξ παίηηδξ); Ώοημί είκαζ ζακ ημκ Θπυιπζ Φίζεν πμο είπε ζε ιζα
ζοκέκηεολδ πςξ ηαηαθάααζκε υηζ ημ ζηάηζ δεκ ήηακ «ενβαζία» ηζ υηζ μ ίδζμξ
«δεκ είπε επαθή ιε ηδκ αθδεζκή γςή». Λ Φίζεν είπε, «Ξηέθηδηα κα ηα
παναηήζς ηαηά ηαζνμφξ, αθθά πάκημηε ζοθθμβζγυιμοκ: ηζ άθθμ εα ’ηακα;»
Ώοηυ είκαζ ημ πνυαθδια ιε ηα παζπκίδζα, ζηέθημιαζ: ζαβδκεοηζηά
ζακ ηδκ ηυθαζδ, αθθά ζε ηεθζηή ακάθοζδ έκα ηενάζηζμ ηίπμηα. Μμζμ είκαζ
ημ εέια; Μμζμξ μ ορδθυξ ζηυπμξ; Αεκ ιπμνχ κα δς ηίπμηα, εζδζηά υηακ
πάκς ημοξ 29 απυ ημοξ 51 αβχκεξ. Ομ Ξηναιπθ θαίκεηαζ εθζαενυ ηαζ δίπςξ
κυδια, μ νυθμξ ημο ζηδ γςή ηςκ άθθςκ παζηηχκ ακζζυννμπμξ ηαζ
παεδηζηυξ. Αεκ εέθς κα ηαηαθήλς ζακ ηζ αοημφξ, ιμκμιακήξ ιε ημ
παζπκίδζ. Έηζζ, ηάκς δζάθεζιια. Μδβαίκς ζηδ αζαθζμεήηδ. Αζααάγς βζα ηδκ
ζζημνία ηςκ παζπκζδζχκ ηαζ ηςκ θελζηχκ. άπκς βζα ακαθμνέξ ζημ
Ξηναιπθ ζημ θασηυ πμθζηζζιυ. Ζάκς ηα πάκηα εηηυξ απυ ιεθέηδ ηαζ
παζπκίδζ. Ηές ζημκ εαοηυ ιμο υηζ δεκ πνεζάγμιαζ ημ παζπκίδζ, ανκμφιαζ κα
παναδεπεχ πςξ ημ Ξηναιπθ είκαζ ζδιακηζηυ βζα ιέκα.
Ομκ Ξεπηέιανζμ, δομ ιήκεξ ιεηά ημ Νίκμ, μ Θαη Γηνέζπαι ιε
πνμζηαθεί κα παίλμοιε ιζα πανηίδα. Αεκ ημκ έπς δεζ απυ ηδκ άκμζλδ.
Ιζχεμκηαξ παβζδεοιέκμξ ζημ δζαιένζζιά ημο, μ Θαη έθοβε αοευνιδηα
απυ ηδ Ιέα Πυνηδ ηαζ πήβε ιε ηνέκμ ζηδκ Εκηζακάπμθδ βζα κα επζζηεθεεί
ημοξ βμκείξ ημο. Ξηδκ Εκηζάκα, ιπυνεζε κα λεπάζεζ ηδκ ηανζένα ημο ηαζ ηα
μζημκμιζηά ημο πνμαθήιαηα. ηακ επέζηνερε, δ παθζά ημο θίθδ Ογακίκ ημκ
αμήεδζε κα δμοθέρεζ ςξ αμδευξ ηεζιεκμβνάθμξ. Μαίγμοιε ηνία παζπκίδζα
ζημ δζαιένζζιά ημο. Λ Θαη ηνααάεζ ηαζ ηα έλζ ιπαθακηέν ηαζ ιε θζχκεζ.
Ηίβεξ αδμιάδεξ ανβυηενα, μ Θάνθμκ είκαζ ημ έκαοζια βζα κα
παίλς. Θμο ηδθεθςκεί ηαζ ιμο ακαημζκχκεζ υηζ είκαζ ζημ δνυιμ βζα ηδ Ιέα
Πυνηδ. Θζα δθζυθμοζηδ ιένα ζηα υνζα ηαθμηαζνζμφ ηαζ θεζκμπχνμο,
αάγμοιε πθχνδ βζα ημ Λοάζζκβηημκ Ξημοέαν Μανη. Λ Θαη ηαηαθεάκεζ ιε
έκα γεοβάνζ ημιρά, ηαζκμφνζα ιαφνα Nike ιε ζζέθ ηεθεζχιαηα ηζ έκα ηζ309

ζενη πμο δείπκεζ ημκ Μενίενβμ Ογμνηγ1 θζπυεοιμ δίπθα ζ’ έκα ιπμοηαθάηζ
αζεένα. Έπεζ ηέθζα ηαζ υηακ ειθακίγεηαζ έκαξ άθθμξ ελπέν, μ Έζαζ Θμξ,
παίγμοιε γεοβάνζα, εβχ ιε ημκ Θάνθμκ εκακηίμκ ημο Θαη ιε ημκ Έζαζ,
πέκηε δμθάνζα μ έκαξ ημ παζπκίδζ. Θμζναγυιαζηε ηζξ κίηεξ ζηα έλζ παζπκίδζα
ηαζ θένκμοιε ζζμπαθία ζ’ έκα. Θμο ανέζεζ πμθφ ημ ζηδκζηυ, ηα ιαεήιαηα
ηαζ δ απυδναζδ. Θμο ’πεζ θείρεζ.
ιςξ αηυιδ δεκ έπς θαβμφνα κα ιεθεηήζς ή κα παίλς υζμ πνζκ
απυ ημ Νίκμ – ιέπνζ πμο ζοκακηχ έκα απυβεοια ημο Ληηςανίμο ημκ Θαη
ζημ πάνημ. Λζ παίηηεξ έπμοκ θφβεζ εηηυξ απυ θίβμοξ πμο παζμιενμφκ
ιαγεφμκηαξ ηα ηαιπθυ. Ώοηή ηδ θμνά μ Θαη είκαζ ζηδκ πνίγα. Αεκ ημκ έπς
δεζ ηυζμ ηαναβιέκμ απυ ηδκ πενίμδμ πνζκ αννςζηήζεζ ηζ εβχ ηνέθμιαζ απυ
ηα ζοκαζζεήιαηά ημο. Βίιαζ ήδδ θίβμ κεονζηυξ, πνεζάγμιαζ έκα Ξηναιπθ.
Ζάπμζμζ απυ ιαξ θεφβμοκ βζα έκα ζκαη ιπαν ζηδκ 4δ Αοηζηή Λδυ βζα κα
παίλμοκ. Ώθθά ζημκ Θαη δεκ ανέζεζ ημ ιένμξ. Έπεζ πμθφ θςξ, είκαζ
παιδθμηάαακμ, είιαζηε πέκηε, αηαηάθθδθμξ ανζειυξ βζα παζπκίδζα. Θέθεζ
κα πάεζ ζε ιπαν. Έηζζ, μ Θαη ηζ εβχ θεφβμοιε. Θυθζξ αβαίκμοιε ζημ
πεγμδνυιζμ, αβάγεζ απυ ημ ιπμοθάκ ημο έκα ζςθδκάνζμ πμο ηάπμηε είπε
ιαζχιεκεξ αζηαιίκεξ ηαζ αδεζάγεζ ιζα πμφθηα πάπζα ηα μπμία πεηάεζ ιεξ
ζημ ζηυια ημο ζακ λδνμφξ ηανπμφξ. Θεηά αβάγεζ έκα δίθζηνμ ιπμοηάθζ
κενυ ηαζ πίκεζ.
Μδβαίκμοιε ζημ «Μανάλεκμ Θπαν» ηδξ μδμφ Θπθίηεν, έκα
θμζηδηζηυ ιπαν ιε πνζμκίδζ ζημ πάηςια, λφθζκα πςνίζιαηα ηαθοιιέκα ιε
βηνάθζηζ ηαζ ιπέζγιπμθ ζηζξ ηδθεμνάζεζξ. Λ Θαη είκαζ εαιχκαξ. Ζαευιαζε
ζ’ έκα ηναπέγζ ηαζ πζάκμοιε δμοθεζά. Ζενδίγς ημ πνχημ παζπκίδζ ηζ μ Θαη
είκαζ ηαναβιέκμξ. Ώθμφ παίγς XYST βζα 51 πυκημοξ ζε θέλδ επί ηνία πμο
ακελήβδηα ιμο άκμζλε, νίπκεζ ηα ηεθεοηαία ημο βνάιιαηα -AAEIIT?- πάκς
ζημ ηαιπθυ. Ξε πενζζζυηενα απυ είημζζ παζπκίδζα πμο έπμοιε παίλεζ ιαγί,
είκαζ δ πνχηδ θμνά πμο ημκ ηενδίγς.
«Βίζαζ έημζιμξ κα παίλεζξ βζα θεθηά;» νςηάεζ μ Θαη.
«ΐέααζα».
«Μυζμ;»
«Μυζμοξ πυκημοξ ιμο δίκεζξ; Βίιαζ ηαθά ιε πεκήκηα. Έκα ηζ έκα»,
θές ηάκμκηαξ πθάηα, λένμκηαξ πςξ δεκ πνυηεζηαζ κα παίλμοιε βζα έκα
δμθάνζμ ημ παζπκίδζ ηαζ έκα ζεκη ημκ πυκημ δζαθμνάξ.
«Αφμ ηαζ δφμ», θέεζ. «Ζαζ εα ζμο δχζς είημζζ πυκημοξ».
1

Curious George, πίζεθνο-ήξσαο παηδηθψλ βηβιίσλ.
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«Βίημζζ πυκημοξ! Λοάμο. Ώοηυ είκαζ βεκκαζυδςνμ. Ονζάκηα πέκηε».
Λ Θαη εέθεζ κα ηενδίζεζ. Βίκαζ πεζναβιέκμξ ιεηά ηδκ ήηηα ηαζ
ηαηεαάγεζ βνήβμνα ηδ δεφηενή ημο ιπίνα. Έπεζ έκα ηνεθυ αθέιια. ηακ μ
Θαη παίνκεζ ιεβάθμ πνμαάδζζια, ηάκμκηαξ ηα ζηναιπθ TREPHINE &
MISeVENT, ζηαιαηά κα πνμζέπεζ, κα ηαηαβνάθεζ ημ παζπκίδζ, αηυιδ ηαζ
ημ ζημν. ΐάγς ημ ζηναιπθ SATINE ηαζ, θίβμοξ βφνμοξ ιεηά, αθμφ
θηζάπκς έκα ζδιείμ βζα ηυθθδια ιε ημ ΠΕΙ ημ μπμίμ μ Θαη ακελήβδηα ηαζ
πάθζ δεκ ηθείκεζ, παίγς DOsAGES (ηάκμκηαξ ημ ΏΠΕΙ) βζα 84 ηαζ ιζηναίκς
ηδ δζαθμνά ζε 375-348. Λ Θαη λεπκάεζ υηζ ημ Q δεκ παίπεδηε ηαζ δεκ
ηθείκεζ έκα ζδιείμ πζεακυ βζα ιεβάθμ ζημν. Μαίγς QAID βζα 34 ηαζ
ηεθεζχκς. Θε ηα βνάιιαηά ημο ηαζ ηδ δζαθμνά, ηενδίγς βζα είημζζ.
Οχνα μθζζεαίκεζ απυ πεζναβιέκμξ ζε ελαβνζςιέκμξ. Θέθεζ κ’
αολήζεζ ημ ζημίπδια ζε πέκηε ηαζ πέκηε, ημ μπμίμ θές υηζ είκαζ βεθμίμ,
αθμφ ιπμνεί εφημθα κα ηενδίζεζ ιε δζαηυζζμοξ πυκημοξ, εκχ εβχ υπζ.
Ξοιαζααγυιαζηε ζηα 3,50 δμθάνζα ηαζ ηνζζήιζζζ ζεκηξ ημκ πυκημ. Ώνπίγς
ιε ημ BENDY. Ζμκηνάνεζ ιε ημ AOUDAD, κμιίγμκηαξ υηζ εα ηάκς
έκζηαζδ, αθθά εβχ ακηζεέηςξ ημθθάς έκα S ζ’ αοηυ ηαζ παίγς JIGS βζα 42.
Μαίγεζ ETAGERE βζα 64. Βίιαζηε ημκηά υηακ αάγεζ JIMPS* επί ηνία.
Ώκαημζκχκς ημ ζημν, 59, αθθά αθμφ παίνκς ηαζκμφνβζα βνάιιαηα
ακηζθαιαάκμιαζ πςξ έπς ηάκεζ θάεμξ ζηδκ πνυζεεζδ ηαζ λακαιεηνάς.
Βίκαζ 61, θές. Λ Θαη λεζδηχκεηαζ.
«Θζα ζηζβιή», θέεζ, ζηαιαηχκηαξ ημ πνμκυιεηνμ. «Ομ JIMP δεκ
παίνκεζ S. Θέηνδζεξ θάεμξ, εβχ λακαιεηνμφζα ηζ εζφ ηνάαδλεξ ζηδ ζηζβιή
βνάιιαηα!» εκκμχκηαξ υηζ ηνάαδλα κέα βνάιιαηα πνζκ ελεηάζεζ ηδκ ηίκδζή
ιμο. Ώπυ ηδ ζηζβιή πμο μ παίηηδξ πάνεζ έκα ηαζκμφνζμ βνάιια απυ ημ
ζαημφθζ, δεκ επζηνέπεηαζ έκζηαζδ. «Λφηε πμο πνυθααα κα δς ηδ θέλδ»,
δζαιανηφνεηαζ.
Οχνα είκαζ αθδεζκά ελαβνζςιέκμξ. Θέθεζ κα απμζφνς ηδκ ηίκδζδ –
πνάβια πμο εοβεκζηά θές υηζ είκαζ βεθμίμ αθμφ δεκ λεζηυιζζε ημ
εεζιμηοπζηυ «ζηαιάηα». (Ομ JIMP, πμο ζδιαίκεζ πενζπμζδιέκμξ, είκαζ
επίεεημ ηαζ δεκ έπεζ πθδεοκηζηυ. Αεκ ημ εοιυιμοκ ηζ έπαζλα ηίιζα. Σζηυζμ,
μ Θαη ηάπμζεξ θμνέξ ηνααάεζ βνάιιαηα αζηναπζαία υηακ παίγεζ θάεμξ
θέλεζξ, ζδζαίηενα εκακηίμκ αδφκαιςκ παζηηχκ, ή ημοθάπζζημκ εκακηίμκ
ειμφ). Μνμζθένμιαζ κα ημ πάνς πίζς βζαηί δεκ έπς ημ έκζηζηημ ηδξ
ακηζπανάεεζδξ, μφηε ημ μζημκμιζηυ ηίκδηνμ πμο έπεζ αοηυξ. Οοπζηά,
ςζηυζμ, μ Θαη αθθάγεζ βκχιδ, αθθά ι’ έκα ηνυπμ «άζ βαιήζμο». Θέθεζ
μθμθάκενα εηδίηδζδ – ηαζ λένεζ υηζ έπεζ ηθμκίζεζ ηδκ αοημπεπμίεδζή ιμο.
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Ώθμφ παίγς BLANKET ζ’ έκα Ο βζα 36, μ Θαη ηθαίβεηαζ πςξ είιαζ
ηοπενυξ. Βίιαζ ιπνμζηά 257-203 ηζ μ Θαη είκαζ ζε ηίκδοκμ κα πάζεζ ημ πζμ
πμθφηζιμ αβαευ: ηα πνήιαηά ημο. Ζζ έηζζ ηάκεζ αοηυ πμο εα ’ηακε
μπμζμζδήπμηε ελπέν ιε αοημζεααζιυ μ μπμίμξ εηιεηαθθεφεηαζ έκακ παίηηδ
ιε παιδθυηενδ ααειμθμβία ηαηάηαλδξ: παίγεζ έκα θάεμξ ζηναιπθ, ημ
STROVEnT* βζα 92. Ξηαιαηάς ημ παζπκίδζ αθθά είιαζ ανηεηά
ηνμιμηναηδιέκμξ απυ ημ δμθμθμκζηυ φθμξ πμο έπεζ μ Θαη βζα κα ηάκς
έκζηαζδ. Αομ βφνμοξ ιεηά, παίγεζ ACRIDEST βζα 89. (Βίκαζ ζςζηυ). Λ Θαη
ηενδίγεζ 501-353.
Λ Θαη ιε αανάεζ ζημ ηέηανημ παζπκίδζ, αθθά ηχνα δεκ ιε κμζάγεζ.
Έπεζ πζεζ πέκηε ιπμοηάθζα ιπίνα, πνάβια πμο δεκ θαίκεηαζ κα ηθμκίγεζ ηδκ
ζηακυηδηα ημο κα ακαβναιιαηίγεζ ηαζ δεκ ιεζχκεζ ηδκ ζηακμπμίδζή ιμο πμο
ημκ έπς ηενδίζεζ δομ θμνέξ, ιεηά απυ δομ πνυκζα πμο ιε ηζάηζγε. Ομο δίκς
πανμφιεκα ηα 10 δμθάνζα πμο έπεζ ηενδίζεζ. Μήνα αοηυ βζα ημ μπμίμ ήνεα:
παζπκίδζα. Ζαζ πήνα ηάηζ πμο δεκ πνμζδμημφζα, επίζδξ. ΐβαίκς έλς ζηδ
θεζκμπςνζκή ανμπή λένμκηαξ πςξ πνεζάγμιαζ αοηυ ημ παζπκίδζ ηαζ δεκ
οπάνπεζ ηίπμηα κα ηάκς βζα κα ελαθακίζς αοηυ ημ ζοκαίζεδια.
Λ ροπακαβηαζιυξ κα παίγς, ημ ακαπυδναζημ δέθεαν ημο
παζπκζδζμφ, δ νμή ηδξ ηεζημζηενυκδξ υηακ ηένδζζα (ηαζ ελαβνίςζα) ημκ
Θαη – υθα ακαγςπφνςζακ ηδ θθυβα ημο ζοκαβςκζζιμφ ιέζα ιμο. Δ
Θεθαμφνκδ πανέπεζ δζαθμνεηζημφ είδμοξ έιπκεοζδ. Βίιαζ εοπανζζηδιέκμξ
πμο είιαζ εηεί δίπςξ κα πνέπεζ κ’ ακηζιεηςπίζς ηδκ πίεζδ ηςκ αβχκςκ
ημονκμοά. Μαναηδνχκηαξ ιυκμ, αοηυ ι’ αθήκεζ κα παίνμιαζ ηδ
ζοκαδεθθζηυηδηα ηαζ ημ εο αβςκίγεζεαζ, ηδκ ηαθθζηεπκζηή μιμνθζά ηςκ
ηζκήζεςκ, ηδκ οπενέκηαζδ, ηα ιεβάθα ζημζπήιαηα ηαζ ηζξ ζογδηήζεζξ ηάλδξ
Θπένθζηγ1 ζημ δζάδνμιμ. Ομ παζπκίδζ ιμζάγεζ κα έπεζ ζοκαζζεδιαηζηυ
κυδια. Γζα πνχηδ θμνά, κζχες ζίβμονμξ βζα ηδκ απυθαζή ιμο κα γήζς
ζημκ ηυζιμ ημο Ξηναιπθ.
Έπεζηα απυ πέκηε ιήκεξ εηηυξ, είκαζ ηαζνυξ κα λακαιπχ ζηδ
ζηδκή ηςκ ημονκμοά. Μαίνκς ημκ Θαη ηαζ ημοξ ηνεζξ ζηναηζςηζημφξ ημο
ζάημοξ –έκαξ βζα ηα νμφπα, έκαξ βζα ηα ζοιπνάβηαθα ημο Ξηναιπθ ηζ
έκαξ βζα ηζξ κημογίκεξ ιπμοηάθζα αζηαιίκεξ ηαζ ηα έλοπκα θάνιαηα, ζοκ
έκα ανημοδάηζ ηζ έκα πκμοδςηυ ιπαθάηζ– ηαζ θεφβμοιε βζα έκα ηνίςνμ

1
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μδζηυ ηαλίδζ πνμξ ημ Θπενκη Εκ Ρακη ηδξ Μεκζοθαάκζα, ζηδκ ηανδζά ηδξ
πχναξ ηςκ Άιζξ1.
Ώνηεηέξ χνεξ ιαηνζά απυ μπμζαδήπμηε πυθδ, ημ Θπενκη Εκ Ρακη
θαίκεηαζ πανάλεκμ ιένμξ βζα έκα ημονκμοά Ξηναιπθ. ιςξ αέααζα, μζ
πενζζζυηενμζ παίηηεξ ημο Ξηναιπθ δεκ είκαζ ζακ ηζ ειέκα. Ένπμκηαζ βζα κα
δμοκ θίθμοξ, κα δμοκ αλζμεέαηα, κα ρςκίζμοκ ηαζ ζίβμονα ημ Θπενκη Εκ
Ρακη, ιε ηα ηαηαζηήιαηα πεζνμηεπκδιάηςκ ηαζ ένβςκ ηέπκδξ ηαζ ημοξ
ιαονμκηοιέκμοξ κηυπζμοξ πμο ηαααθάκε άθμβα ηαζ ιυκζππα πάκηα εθηφεζ
πμθθέξ ζοιιεημπέξ. Γζα ιέκα, μζ ηυπμζ ηςκ ημονκμοά είκαζ υθμζ ημ ίδζμ:
Ιηάκιπενζ, Ξζηάβμ, Ημκβη Άζθακη, Ράνηθμνκη, Θπενκη Εκ Ρακη – ιζα
βζβακηζαία αίεμοζα ζοκεδνίςκ πμο οπάνπεζ απμηθεζζηζηά βζα κα έπς έκα
ιένμξ κα παίλς αοηυ ημ παζπκίδζ. Βίιαζ ζημκ δνυιμ βζα κα ηενδίζς
ααειμφξ ηαηάηαλδξ, θεθηά ηαζ δυλα. Ρνεζάγμιαζ ζδζαίηενα ημοξ ααειμφξ:
Θεηά ημ Νίκμ, δ ααειμθμβία ιμο ηαηναηφθδζε απυ ημ 1461 ζημ 1416.
Λ Ογμ Έκηθζ ιμο έπεζ ζηείθεζ έκα θνέζημ ιάηζμ απυ ηέζζενζξ
πζθζάδεξ δζαηυζζεξ επηαβνάιιαηεξ θέλεζξ, ηζξ μπμίεξ ηυας ζε
ηαηημπμζδιέκα ημιιάηζα ηαζ ηζξ ιεθεηχ ηαεδιενζκά. Ώπυ ημ Αζαδίηηομ
ηαηεαάγς ημ Ηελπέν, έκα πνυβναιια ιεθέηδξ θέλεςκ πμο επζηνέπεζ ζημ
πνήζηδ κα θηζάπκεζ θίζηεξ θέλεςκ ηαζ κα ελεηάγεζ ημκ εαοηυ ημο ιε ηδ
πνήζδ αζκηεμηανηχκ. Βηηοπχκς υθα ηα ηεηναβνάιιαηα ηαζ ηα επηάιζζζ
πζθζάδεξ επηαβνάιιαηα ιε ορδθή πζεακυηδηα – δζπθαζζάγς ηζξ ηάνηεξ,
υιςξ ηα θφθθα πανηζμφ είκαζ πζμ εφημθα ζημ πεζνζζιυ ημοξ. Λ Ογμκ
Λοίθζαιξ ιμο οπεκεοιίγεζ ηάηζ πμο ιμο είπε υηακ άνπζζα κα παίγς: «Βίκαζ
εφημθμ κα βίκεζξ ανηεηά ηαθυξ, ανηεηά βνήβμνα, ιαεαίκμκηαξ θίβα ηυθπα
ηαζ παίγμκηαξ πμθφ. Θεηά ανίζηεζξ έκακ ημίπμ ιπνμζηά ζμο – εηηυξ ηζ ακ
ανπίζεζξ κ’ αθζενχκεζξ ημκ εαοηυ ζμο ζ’ αοηήκ ηδκ αιθζθεβυιεκδ
πνυηθδζδ».
Δ πανμιμίςζδ ιε ημκ ημίπμ είκαζ ηαθή. Λ υνμξ ζοπκά ακαθένεηαζ
ζημ ζδιείμ ημο ιαναεχκζμο ιεηαλφ ημο ηνζαημζημφ ηαζ ηεζζαναημζημφ
πζθζμιέηνμο, υηακ μζ ιφεξ ημο δνμιέα ζηαιαηάκε κα θεζημονβμφκ απυ
έθθεζρδ βθοημβυκμο. Ξε άθθεξ αζπμθίεξ, έπεζ επζηναηήζεζ κα ζδιαίκεζ ηδ
δζαπςνζζηζηή βναιιή ιεηαλφ ηδξ επάνηεζαξ ηαζ ηδξ ααεζάξ βκχζδξ, αοηυ
ημ αηαευνζζημ ζδιείμ υπμο δ ζοζζχνεοζδ επζδελζυηδηαξ ηαζ βκχζδξ
ζηαιαηάεζ κα είκαζ εφημθδ ηαζ απαζηεί ζοζηδιαηζηή ζμαανή πνμζπάεεζα.
1
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Θάθθμκ πηφπδζα ζημκ δζηυ ιμο ημίπμ ζημ Ξηναιπθ ζημ Νίκμ. Γζα κα
πζάζς ημ επυιεκμ επίπεδμ ημο ακηαβςκζζιμφ, εα ’πνεπε κ’ ανπίζς κα
δμοθεφς επζιεθχξ πνμηεζιέκμο κα ημκ δζαπενάζς.
Οδ αδμιάδα πνζκ ημ Θπενκη Εκ Ρακη, λαπυζηεζθα ηνεζξ ελπέν ζημκ
υιζθμ ηζ έπαζα απυ έκακ ηέηανημ ζηδκ πνμηεθεοηαία ηίκδζδ. Οδθεθχκδζα
ζημκ Ογμ Έκηθζ βζα ιζα εκεαννοκηζηή ζογήηδζδ. Λνηίζηδηα κα
ζοβηεκηνχκμιαζ, κα παίγς έλοπκα, κα είιαζ ζοκεηυξ ηαζ κα ακαζαίκς
ααεζά. Αέηα κίηεξ, θές θςκαπηά ζημ αοημηίκδημ πνζκ πάνς ημκ Θαη. Αέηα
ζηα δχδεηα. Φζθυδμλμ, αθθά εθζηηυ. Βκκζά εα είκαζ ηαθά. Ληηχ κίηεξ είκαζ
ηα δφμ ηνίηα – ιζα θμβζηή πνμζδμηία. Φεφβμοιε απ’ ηδ Ιέα Πυνηδ έπμκηαξ
ανηεηυ πνυκμ, οπμθμβίγς, βζα έκα παθανυ δείπκμ ηαζ απναλία πνζκ ημοξ
αβχκεξ.
Μέκηε χνεξ ανβυηενα, ανίζημιαζ ζ’ έκα ιπαν αβαθιέκμ ηαηεοεείακ
απυ ημκ Βθαθμηοκδβυ1 – ιπζθζάνδα, ηνειαζιέκα εθαθμηέναηα, ηαπέθα
Ογμκ Ιηζν2 ιε ζήια ημ εθάθζ– ράπκμκηαξ βζα ημκ αοημηζκδηυδνμιμ 340.
Βίκαζ 8:15 ηζ είιαζηε ημοθάπζζημκ δέηα ιίθζα απυ ημ λεκμδμπείμ. Έκαξ
ηφπμξ πμο θμνάεζ ηοκδβεηζηέξ θυνιεξ ιαξ δείπκεζ ηδ ζςζηή ηαηεφεοκζδ
ηαζ ζηαιαηάιε έλς απυ ημ λεκμδμπείμ ζηζξ 8:30 αηνζαχξ, ηδκ χνα πμο
ανπίγεζ ημ πνχημ παζπκίδζ. Ομ δείπκμ πενζθαιαάκεζ ιζα ζμημθάηα Ζθζθ, ιζα
ιπακάκα, έκα ιακηανίκζ ηαζ ιζα πμφθηα ζηαθίδεξ πμο ηα ηαηαανμπείγμοιε
ιεξ ζημ αοημηίκδημ.
Έπς ιπνμζηά ιμο ηνεζξ αβχκεξ, έπμκηαξ ηναθεί θίβμ ηαζ ιε ηδκ
αβςκία ηδξ ηαεοζηένδζδξ. Αεκ έπς πνυκμ κα ζοβηνμηήζς ημκ εαοηυ ιμο,
κα πάνς θίβεξ ααεζέξ ακαπκμέξ, κα πνμεημζιαζηχ δζακμδηζηά ιε ημκ
ηνυπμ πμο επζιέκεζ μ Έκηθζ. Λνιχ ζηδκ αίεμοζα αβχκςκ, δ μπμία
παναηδνχ αιέζςξ πςξ είκαζ εηκεονζζηζηά παιδθμηάαακδ, έπεζ πμθφ ζηεκά
ηναπέγζα ηαζ εηεαιαςηζηυ θςηζζιυ θεμνζζιμφ. Οαηημπμζχ ημ ηαιπθυ ιμο
ηαζ ζε δομ θεπηά ημοκάς ημ ζαημφθζ ιε ηα βνάιιαηα.
Βίιαζ ηαηαηονζεοιέκμξ απυ ααεααζυηδηα ηαζ ηαηή ροπμθμβία, ιζα
πμθφ βκχνζιδ αίζεδζδ πμο δεκ ιεζχκεηαζ απυ ηδκ απμοζία ιμο ζηα
ημονκμοά. Οα πνχηα βνάιιαηα πμο αβαίκμοκ απυ ημ ζαημφθζ ηαζ πάκε
ζημ ακαθυβζυ ιμο είκαζ ηα BDOPRRR. ηακ λεθμνηχκμιαζ ημ BRR βζα 10
πυκημοξ, θίβμξ απ’ ημκ πακζηυ ιμο θεφβεζ, ζακ ημλζημιακήξ πμο
παθανχκεζ ηαεχξ δ δνςίκδ ανπίγεζ κα ηοθάεζ ζηζξ θθέαεξ ημο. Μενζιέκς κα
1
2

Σαηλία ηνπ 1978 ηνπ Μ. Σζίκηλν κε ηνλ Ρφκπεξη Νηε Νίξν.
Δηαηξεία γεσξγηθψλ κεραλεκάησλ.

314

αάθς ημ ηνίημ R, ηάκμκηαξ ημ BRR, BRRR (αηυιδ πζμ ηνφμ!) Λ ακηίπαθυξ
ιμο παίγεζ BOUND ηαηαηυνοθα ζημ ΐ ιμο. Οχνα έπς ηα ADEOPRT. Μνζκ
αηυιδ εκημπίζς ηα πζεακά επηαβνάιιαηα (ADOPTER, READOPT), μ
εβηέθαθυξ ιμο δζαηάγεζ ηα πένζα ιμο κα πενζηοηθχζς ημ Ι, ιε ηα
ααεοβάθαγα πθαηίδζά ιμο: PRONATED. Ομ R ηαζ ημ D πέθημοκ πάκς ζε
ηεηνάβςκα δζπθήξ αλίαξ θέλδξ.
«Βκεκήκηα ηέζζενα», θές παζημοηίγμκηαξ ημ πνμκυιεηνυ ιμο.
Δ δζάεεζή ιμο ακεααίκεζ. Βίιαζ έκα ιε ημ ηαιπθυ ηχνα. Ζενδίγς
ημκ αβχκα, 464-294, ηνχς ηζ άθθμ, αθθά αοηυ δεκ αμδεά ηδκ ζηακυηδηα
ιμο κα ηνααάς βνάιιαηα· δεκ αθέπς ιπαθακηέν ή S ζημκ αβχκα 2 ηαζ
πνεχκς ηδκ ήηηα ζημοξ εεμφξ ηςκ βναιιάηςκ. Θζα βηάθα κςνίξ ζημκ
αβχκα 3 (ιμο δζαθεφβεζ έκα εφημθμ ζηναιπθ), ιε ηάκεζ κα αιθζαάθθς βζα
ηδκ ζηακυηδηά ιμο εη κέμο, αθθά ζοκένπμιαζ. Όζηενα, ημ πνυζςπυ ιμο
ζημ Ξηναιπθ αθθάγεζ, κμιίγς ίζςξ βζα πάκηα.
Ξηδκ επυιεκδ ζεζνά ιμο λεθμνηχκμιαζ έκα W ηζ έκα Γ, ηάκμκηαξ
ημ WIZ ηαζ ηναηχκηαξ ηα ADHS?. Ώπυ ημ ζαημφθζ ένπμκηαζ έκα Ε ηζ έκα
δεφηενμ S. Έκα δζπθυ βνάιια, αηυιδ ηζ έκα S, εεςνείηαζ ιαεδιαηζηά ςξ
ειπυδζμ ηζ υηακ ημ αθέπς, οπμεέης πςξ εα πνέπεζ κα πενζιέκς έκα βφνμ
βζα κα ηάκς ζηναιπθ. Ώθθά πνζκ δ ζηέρδ αοηή εδναζςεεί –πνζκ αηυιδ
αββίλς ηα βνάιιαηα, πνζκ αηυιδ ζηεθηχ ηζξ δοκαηυηδηεξ βζα
επηαβνάιιαηα ζηναιπθ (ηαζ, υπςξ απμδεζηκφεηαζ, οπάνπμοκ δφμ, ημ
SANDHIS ηαζ ημ SHAIRDS, ηακέκα απ’ ηα μπμία δεκ βκςνίγς) – βζα
θυβμοξ πμο δεκ ιπμνχ κα ηαηακμήζς, ζηέθημιαζ: εθπίγς κα αάθεζ έκα Ε.
Ξακ απυ ημ ιοαθυ ιμο κα’ θηαζε ζη’ αοηζά ημο ακηζπάθμο ιμο,
αάγεζ ηάης ημ ΕΙΕΏ ζ’ έκα μθάκμζπημ ηεηανηδιυνζμ ημο ηαιπθυ. Ώοηυ πμο
εηδδθχκεηαζ αιέζςξ ιεηά, είκαζ έκα αηαηακυδημ ζηζβιζυηοπμ
ακαβκχνζζδξ, ιζα ακελήβδηδ ακάθθελδ ηςκ ζοκάρεςκ1, ιε ηα ιμκμπάηζα
ημο εβηεθάθμο ιμο κα παναηάζζμκηαζ βζα ιζα ζηζβιή ιε πανιυζοκμ
ζοβπνμκζζιυ βζα κα επζηνέρμοκ ηδκ ακάηηδζδ πθδνμθμνζχκ, ηδκ πδβή ηςκ
μπμίςκ δεκ εα είιαζ πμηέ ζε εέζδ κα επζζδιάκς. ΐάγς ηάης έκα D. Θεηά
έκα Ώ. Θεηά έκα S. Θεηά ημ Δ. Οα δάπηοθά ιμο πμνμπδδάκε πάκς απυ ημ
οπάνπμκ Ε. Θεηά ημ ιπαθακηέν. Θεηά ημ Ε ιμο. Θεηά ημ άθθμ S.
«Βαδμιήκηα ηέζζενα», ακαημζκχκς. «Ομ ιπαθακηέν είκαζ Ζ».
Δ ζηακμπμίδζδ δεκ είκαζ ζημ υηζ είδα ηδ θέλδ, ή αηυιδ ζημ υηζ λένς
ηδ ζδιαζία ηδξ –ημ dashiki είκαζ αθνζηακζηυξ πζηχκαξ– αθθά ζημ κα
1
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αζζεάκμιαζ ζακ παίηηδξ πμο πζάκεζ ηδκ αζοκήεζζηδ θέλδ, ηάκεζ ηδ
δδιζμονβζηή ηίκδζδ, μ εβηέθαθμξ ημο έπεζ ηδκ πνμζμπή ηδκ ηαηάθθδθδ
αηνζαχξ ζηζβιή ηαζ λεηθεζδχκεζ ημ ζονηάνζ πμο πενζέπεζ ηδ δζαεέζζιδ θφζδ
ζημ παγθ. Αεκ ηαηαθαααίκς αηυιδ ημοξ ακαβναιιαηζζιμφξ ηαζ ηδ ικήιδ.
Αεκ κζχες αηυιδ πνμεημζιαζιέκμξ κα εέζς ηα ααεφηενα ενςηήιαηα ηςκ
ελπέν. Γζα ηδκ χνα, είιαζ ζηακμπμζδιέκμξ ιε ημ κα λένς υηζ ημ DASHIkIS
ζοιααίκεζ. Φηάκς ζε ιζα κίηδ 387-277. Οχνα, ανπίγς ηαζ πζζηεφς.
Λ Θάνθμκ έπεζ ηαζκμφνζμ πηέκζζια. Ώθήκεζ ηα ιαθθζά ημο κα
ιαηνφκμοκ. Ξηέθηεηαζ κα ηάκεζ πθελμφδεξ νάζηα.
«Βίζαζ εκηεθχξ ελεγδηδιέκμξ», θές ηαεχξ ζθίββμοιε ηα πένζα
εβηάνδζα ηαζ αβηαθζαγυιαζηε ζηδκ αίεμοζα αβχκςκ ηςκ ελπέν.
«Βλεγδηδιέκμξ ζδιαίκεζ εοηοπζζιέκμξ», ιμοβηνίγεζ μ Θάνθμκ.
Ομοξ ηεθεοηαίμοξ ιήκεξ, μ Θάνθμκ αζπμθείηαζ ιε ηδκ αβςβή
πανεκυπθδζδξ εκακηίμκ ηδξ αθοζίδαξ ζμοπενιάνηεη Ογάζεκη ηαζ, θοζζηά,
ιε ηδ ιεθέηδ θέλεςκ. Θέκεζ αηυιδ ιε ηδ ιδηένα ημο ηζ έπεζ απμννίρεζ
δζάθμνεξ πνμηάζεζξ βζα δμοθεζά. Βίκαζ αοηυξ πμο πνμμνίγεηαζ κα
λειπνμζηζάζεζ ηδκ Ώιενζηή βζα ημκ ναηζζζιυ ηαζ ημκ δζαπςνζζιυ ηςκ
ηάλεςκ. Αζααάγεζ ημ αζαθίμ ημο Ογμκ Έκνζη Ζθανη, «Λζ Ώθνζηάκμζ ζημ
Ξηαονμδνυιζ: Ξδιεζχζεζξ βζα ιζα Βπακάζηαζδ ημο Ώθνζηακζημφ Ζυζιμο»,
ηζ έπεζ ανπίζεζ κα βνάθεζ.
«Θα βνάρς δομ αζαθία πνζκ εζφ ηεθεζχζεζξ ημ δζηυ ζμο», ιμο θέεζ μ
Θάνθμκ. «Ομ έκα απ’ αοηά λένεζξ ηζ εα’ καζ, επεζδή ιε βκςνίγεζξ: Δ Ώιενζηή
ιε ηα ηνία Ζ1». Ομ άθθμ αζαθίμ, θέεζ μ Θάνθμκ, εα είκαζ βζα ημ ίδζμ εέια – ημ
άδζηυ ιαξ έεκμξ, δ ΏιενζΖΖΖή– αθθά βναιιέκμ ζηδ βθχζζα ημο δνυιμο.
«Ίζςξ εα πνέπεζ κα ηάκς ημ έκα ιε ρεοδχκοιμ βζαηί δεκ εα πζζηέρμοκ υηζ
ηα έβναρε ημ ίδζμ άημιμ», θέεζ.
Ώκ μ Θάνθμκ δείπκεζ πζμ αθμζζςιέκμξ ζημ ζημπυ ημο, έπεζ θυβμ.
Μνζκ θίβεξ αδμιάδεξ, ιμο θέεζ, πανεκμπθήεδηε απυ έκακ αζηοκυιμ εκχ
ήηακ ζημ ηνέκμ, ζημκ δνυιμ βζα έκα ημονκμοά Ξηναιπθ έλς απ’ ηδ
ΐαθηζιυνδ. Λ Θάνθμκ ζηεθηυηακ ηα παζπκίδζα ηδξ πνμδβμφιεκδξ αναδζάξ,
υηακ έκαξ αζηοκμιζηυξ «ένπεηαζ πνμξ ηα ιέκα ηαζ θέεζ ηάηζ. Θάθθμκ δεκ
απμηνίεδηα ανηεηά βνήβμνα. Θάθθμκ ζηέθηδηε υηζ ήιμοκ κηίθεν
κανηςηζηχκ ηαζ ίζςξ ήιμοκ θηζαβιέκμξ».
«Ηεοηυξ μ ηφπμξ;» νςηάς.
1

Αλαθνξά ζηε ξαηζηζηηθή νξγάλσζε Κινπκ Κινπμ Κιαλ.
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«Σ, καζ. Ομ πνάια ηνάαδλε ιάθθμκ θυβς ημο ηνυπμο ιε ημκ μπμίμ
ημο απάκηδζα. Βίιαζ πεζναβιέκμξ. Θάθθμκ είπα, “Οζ;” ή “Οζ είπεξ;” Ώιέζςξ
ημο έδςζα ηάηζ κα πζαζηεί. Ομο έδςζα πενζζζυηενμοξ θυβμοξ κα είκαζ
ιαθάηαξ».
Λ Θάνθμκ θέεζ υηζ μ αζηοκυιμξ ημο πήνε ηδκ ηαοηυηδηα ηαζ ημο
είπε πςξ εα ηαηέααζκακ απ’ ημ ηνέκμ βζα κα εθέβλεζ ηα ζημζπεία ημο.
Θάθθμκ δεκ αμήεδζε ηδκ ηαηάζηαζδ, υηακ μ Θάνθμκ είπε, «Ώκ ήιμοκ
φπμπημξ εα πήβαζκα ζε ημονκμοά Ξηναιπθ;» Δ ημιδηεζαηή αζηοκμιία
ήνεε ιαγί ημοξ υηακ ημ ηνέκμ ζηαιάηδζε ζημκ επυιεκμ ζηαειυ ηζ άθδζακ
ημκ Θάνθμκ κα πενζιέκεζ εκυζς έραπκακ ηα ζημζπεία ημο. ηακ ηεθείςζε
ηζ ήηακ ηαεανυξ, «γήηδζακ πίθζα ζοββκχιδ», θέεζ μ Θάνθμκ. «Ζαζ φζηενα
ιζθάκε βζα ηαθή ηφπδ ζημ ημονκμοά». Λ Θάνθμκ έπαζε ημοξ πέκηε απυ
ημοξ έλζ αβχκεξ.
Δ ζζημνία είκαζ ηθαζζηυξ Θάνθμκ: Θφια ημο ίδζμο ημο πνχιαηυξ
ημο, πνμηαθεί ηζξ ανπέξ ακηί απθχξ κα θφβεζ. Θαοιάγς ηζξ αέααζεξ
πεπμζεήζεζξ ημο Θάνθμκ, αθθά ακανςηζέιαζ επίζδξ ακ δεκ ημο ηάκμοκ
ηαηυ. Ξηδκ οπυεεζδ Ογάζεκη, εα ιπμνμφζε απθχξ κα δείλεζ ηδκ ηαοηυηδηά
ημο ζημκ οπάθθδθμ ηαζ κ’ αβμνάζεζ ηα ηζζβάνα ημο, πανά κα ελεβενεεί. Ζαζ
εα ιπμνμφζε κα δεπεεί ηδκ πνμζθμνά δζαηακμκζζιμφ ηδξ εηαζνείαξ, 50.000
δμθάνζα. Αεκ ημ’ ηακε. Λ Θάνθμκ δζεηδίηδζε δζηαζηζηά 250.000 δμθάνζα
ηαζ ζηέθηδηε υηζ εα ιπμνμφζε κα ηενδίζεζ έκα ηαθυ παηέημ ζε ιζα δίηδ
ιπνμζηά απυ έκα ζχια εκυνηςκ υπμο εα ηονζανπμφζακ μζ
Ώθνμαιενζηακμί. Ήηακ εέια ανπχκ αθθά ηαζ ηδξ πνμζςπζηήξ ημο
εζηυκαξ. Λ Θαη παναηήνδζε πςξ μ Θάνθμκ ανκήεδηε πενζζζυηενα
ιεηνδηά απ’ υζα είπε αβάθεζ ζ’ έκα πνυκμ, ιέκμκηαξ πζζηυξ ζημκ
παναηηήνα ημο. «Λ άκενςπμξ πμο πεηάεζ ηα ζηναιπθ», είπε μ Θαη,
ακαθενυιεκμξ ζηδκ ακμνευδμλδ πίζηδ ημο Θάνθμκ κα πνμζπενκά ηα
ζηναιπθ ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ. Λ Θάνθμκ ιζα θμνά ένζλε έκα
ιπαθακηέν πίζς ζημ ζαημφθζ, υηακ ημο ήνεακ ηαζ ηα δφμ.
«Βίπα αοηυ πμο κυιζγα υηζ ήηακ ηαθμί έκμνημζ», ιμο είπε μ
Θάνθμκ ιεηά ηδ δίηδ. «Βίπα έλζ βοκαίηεξ – πέκηε δζηέξ ιαξ ηαζ ιζα δζηζά
ζαξ». ιςξ δ δίηδ ζημ Μενζμδεφμκ Αζηαζηήνζμ ηδξ ΐαθηζιυνδξ δεκ πήβε
ηαθά. Λζ ιάνηονεξ οπενάζπζζδξ είπακ πςξ μ Θάνθμκ άνπζζε κα
αθαζηδιάεζ αιέζςξ ιεηά πμο μ πςθδηήξ γήηδζε κα δεζ ηδκ ηαοηυηδηά ημο.
Λ Θάνθμκ είπε υηζ δεκ ημ’ ηακε. Λζ ιάνηονεξ οπενάζπζζδξ είπακ υηζ μ
Θάνθμκ έανζζε πάθζ υηακ ημο γήηδζακ κα θφβεζ απυ ημ ηαηάζηδια. Λ
Θάνθμκ είπε υηζ δεκ ημ ’ηακε. Βίπακ υηζ μ Θάνθμκ έζπνςλε έκακ θφθαηα
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ηαζ ιε ηα δομ ημο πένζα πνζκ ημκ νίλμοκ ζημ έδαθμξ ηαζ ημο πενάζμοκ
πεζνμπέδεξ. Λ Θάνθμκ είπε υηζ έζπνςλε ιυκμ ημ πένζ ημο θφθαηα, υηακ μ
ηεθεοηαίμξ ημκ άββζλε.
«Ππήνπακ ηυζμζ πμθθμί πμο ήνεακ ηαζ ηαηέεεζακ πχξ ζοκέαδ. Αεκ
είπαιε ηακέκα ιάνηονα εηηυξ απυ ημκ Θάνθμκ», ιμο είπε μ δζηδβυνμξ ημο
Θάνθμκ. ιςξ μ Θάνθμκ ηαηδβυνδζε ημκ δζηδβυνμ πςξ ημο δζέθοβακ
ακηζθάζεζξ ζηζξ ιανηονίεξ. «Έκαξ ηφπμξ ιε είδε κα ζπνχπκς ημκ θφθαηα
ηνία ιέηνα», είπε μ Θάνθμκ. «Έκαξ άθθμξ ιε είδε κα ημκ ζπνχπκς ηνζάκηα
πυκημοξ. Θζα άθθδ ηονία ιε είδε κα ημκ ζπνχπκς ηαζ κα πδβαίκς εβχ ηνία
ιέηνα πίζς».
Λ Θάνθμκ, ζηέθημιαζ, εα ήηακ άνζζημξ δζηδβυνμξ.
Ομ δζηαζηήνζμ απμγδιίςζε ημκ Θάνθμκ ιε 10.000 δμθάνζα.
«Ιυιζζα πςξ απυ εαφια ηένδζζα ηδ δίηδ», είπε μ δζηδβυνμξ ημο, πμο πήνε
40% απυ ηδκ απμγδιίςζδ. Θε ηα 6.000 δμθάνζα, μ Θάνθμκ αβυναζε
οπμθμβζζηή. Ηέεζ υηζ ήηακ αοηυ πμο ήεεθε. ιςξ ημ ζφζηδια, ςξ ζοκήεςξ,
ημκ ένζλε. Λζ δζηδβυνμζ ημκ ένζλακ. Λζ έκμνημζ ημκ ένζλακ. Δ βναθεζμηναηία
ημο πμζκζημφ δζηαίμο ημκ ένζλε.
«Ήηακ δ θςκή πμο ιε λφπκδζε», έβναρε μ Θάνθμκ ζ’ έκα απυ ηα
ζδιεζςιαηάνζά ημο ιεηά ηδ δίηδ. «Γζα κα ιμο εοιίζεζ πχξ είκαζ ηα
πνάβιαηα. Ήηακ ζθαθζάνα ζημ πνυζςπμ. Κφπκα ηαζ ηακυκζζε ηζξ
δμοθεζέξ ζμο».
Θεηά απ’ ημοξ πνχημοξ ηνεζξ βφνμοξ ζημ Θπενκη Εκ Ρακη, μζ
παίηηεξ ιαγεφμκηαζ ζηδκ αίεμοζα ηςκ ελπέν ηα ιεζάκοπηα βζα ηδκ
οπμδμπή ιε ζαιπάκζα ηαζ ηέζη ζμημθάηαξ. Ζάπμζμζ εημζιάγμοκ ηαιπθυ βζα
κα παναηείκμοκ ημ ανάδο ημο Ξηναιπθ ςξ ημ πνςί. Άθθμζ ιαγεφμκηαζ
βφνς απυ ημκ πίκαηα πμο δείπκεζ ηδκ ηαηάηαλδ ηδξ ηαηδβμνίαξ ελπέν. (Λ
Θαη ηένδζζε ημοξ πνχημοξ ηνεζξ αβχκεξ ημο). Άθθμζ ακακεχκμοκ ηζξ
βκςνζιίεξ ημοξ, ηάκμοκ ζπέδζα κα ελενεοκήζμοκ ημοξ Άιζξ (ή ημοθάπζζημκ
ηα ιπζπθζιπίδζα ημοξ) ηαζ ελζζημνμφκ θμαενέξ ηζκήζεζξ ημοξ, απαίζζα
βνάιιαηα ηαζ απίεακεξ βηάθεξ.
«Έζ Θάνθμκ, έηακα ιζα ηίκδζδ βζα ζέκα απυρε», θές.
«Οζ ήηακ;»
«DASHIKIS»
Ώιέζςξ ιμο πνμζθένεζ ιζα εβηάνδζα πεζναρία ηζ έκα απυ ηα
ααεζά, βειάηα εηηίιδζδ βέθζα ημο. «Ζαθυ!» θέεζ. «Αζάμθε, είκαζ πμθφ ηαθυ!
Μχξ ήλενεξ αοηή ηδ θέλδ;»
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Ώνπίγς κα παναηδνχ υηζ δ έκηαζδ ημο Θάνθμκ είκαζ ακηζζηνυθςξ
ακάθμβδ ηδξ επίδμζήξ ημο ζημ Ξηναιπθ. ζμ πζμ εοιςιέκμξ είκαζ, ηυζμ
πεζνυηενα παίγεζ. ηακ ήιμοκ ζηδκ Ώοζηναθία, μ Θάνθμκ πήβε ζε ιζα
ζεζνά ημονκμοά ζηδ Φθυνζκηα ιαγί ιε ημκ ελπέν απυ ηδ ΐαθηζιυνδ
Γηυνκημκ Ξανίπμ, έκακ παπμοθυ, ζοκηαλζμφπμ θμνηδβαηγή. Ξε ηνία
ημονκμοά, εκακηίμκ ζπεηζηά αδφκαηςκ ακηζπάθςκ, μ Θάνθμκ πήβε 7-5, 8-4
ηαζ, θνζηαθέα, 6-10. Δ ααειμθμβία ηαηάηαλήξ ημο αμφθζαλε ζημ 1732 –
παιδθυηενα απυ ηδκ ανπζηή ημο. Ώηυιδ πεζνυηενα, δ ΒΒΞ δέπεδηε
πανάπμκα βζα ηδ ζοιπενζθμνά ημο Θάνθμκ – έανζγε ζηα παζπκίδζα,
μνιμφζε εοιςιέκμξ έλς απυ ηδκ αίεμοζα αβχκςκ, ιζθμφζε θςκαπηά ζημ
πμθ– ηαζ ζηεθηυηακ κα θάαεζ ηα ιέηνα ηδξ. «Έπεζ λεπενάζεζ ηα υνζα», ιμο
θέεζ έκαξ ακχηενμξ οπάθθδθμξ.
Οα ιαεδιαηζηά ημο Ξηναιπθ –ηδξ γςήξ, ζηδκ πναβιαηζηυηδηα–
οπαβμνεφμοκ υηζ, ιε ημ πέναζια ημο πνυκμο, ζε θαζκυιεκα πμο
ζοιααίκμοκ ηοπαία, υπςξ ημ κα επζθέβεζξ επηά βνάιιαηα απυ ηα εηαηυ ζ’
έκα ζαημφθζ, δ ηφπδ ηείκεζ κα ελμιαθοκεεί. Λ Έκηθζ ιε έπεζ δζδάλεζ κα
ζέαμιαζ ηζξ πζεακυηδηεξ, κα ιδκ παναπμκζέιαζ βζα ηα βνάιιαηά ιμο, κα
πζζηεφς υηζ ιπμνχ κα εθέβπς αηυιδ ηαζ ηα βνάιιαηα πμο ηνααάς. Λ
Θάνθμκ υιςξ δεκ πζζηεφεζ ζηζξ πζεακυηδηεξ. Μζζηεφεζ ιυκμ υηζ δ ηφπδ ημο
είκαζ πάθζα ηαζ υηζ είκαζ ηαθφηενμξ απυ ζπεδυκ ηάεε παίηηδ πμο οπάνπεζ.
«Ππάνπμοκ θζβυηενμζ απυ δέηα άκενςπμζ, ΟΔ ΞΟΕΓΘΔ ΏΠΟΔ, πμο δεκ εα
έπαζγα βζα 1.000 δμθάνζα», δήθςζε μ Θάνθμκ ζημ CGP. Ξημ Θπενκη Εκ
Ρακη, μνίγεζ ημκ ανζειυ ζε επηά, ζοιπενζθαιαάκμκηαξ ημκ Έκηθζ, ημκ Θαη,
ημκ Νμκ Οίηενη, ημκ Θπνάζακ Ζαπεθέημ ηαζ ημκ Ξάιζμκ Ληαζάβηα, έκακ
Ιζβδνζακυ ελπέν πμο γεζ ηχνα ζηδκ Λοάζζκβηημκ.
«Ομκ Άκηαι Ηυβηακ;» θές, ικδιμκεφμκηαξ ημκ ημηηζκμβέκδ
ιαεδιαηζηυ ηαζ εεκζηυ πνςηαεθδηή ημο 1996.
«Ιαζ». Λ Θάνθμκ εα ημκ έπαζγε.
«Ομκ Ηέζηεν;»
«Ιαζ. Βίκαζ δθζηζςιέκμξ».
«Ομκ Γμουπκζη; Ομκ Ξένιακ;»
«Ώ-κα-ιθί-αμ-θα».
Ομ απυβεοια ημο Ξαααάημο, ιεηά ημκ έαδμιμ βφνμ, μ Θαη ηνέπεζ
κα ιε ανεζ ζηδκ αίεμοζα ηςκ ιεζαίςκ, πμο είκαζ ζηδκ ακηίεεηδ πθεονά ηδξ
πζζίκαξ ημο λεκμδμπείμο.
«Λ Θάνθμκ εηνήβκοηαζ», θέεζ.
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Θυθζξ έπς παίλεζ ημ OFFBEaTS ζε ηνζπθή αλία θέλδξ βζα 104
πυκημοξ, ιε ημ παζπκίδζ πνμπςνδιέκμ. Βηδδθχκμκηαξ ηθαζζηή
ζοιπενζθμνά Ξηναιπθ, εκδζαθένμιαζ πενζζζυηενμ κα επζδείλς ηδκ ζδζμθοή
ιμο ηίκδζδ πανά κ’ αημφζς βζα ημκ Θάνθμκ.
Ζάκς ημκ Θαη κα εαοιάζεζ ηδκ ηίκδζδ ηζ φζηενα δζαζπίγς ηδκ
πζζίκα βζα εκδιένςζδ. Λ Θάνθμκ ηνααάεζ άζπδια βνάιιαηα, πάκεζ ηαζ ημ
ηάκεζ βκςζηυ ζε υθμοξ. Οα ζοκδεζζιέκμ ημο νεθνέκ «Άζ ζημ δζάμθμ» ηαζ
«Ώοηυ είκαζ βε-θμί-μ!» δζαηυπημκηαζ απυ αζζπνμθμβίεξ. Λνιάεζ θμονζυγμξ
έλς απυ ηδκ αίεμοζα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ αβχκςκ. Θάθςζε ηδ
κεμτμνηέγα ελπέν Ηζκ Ζμφζιακ βζαηί έπαζλε AZIDO ζε ζδιείμ πμο άκμζβε
εέζδ βζα πμθθμφξ πυκημοξ ζημκ ακηίπαθμ υηακ, ζφιθςκα ιε ηδκ εηηίιδζδ
ημο Θάνθμκ, εα ’πνεπε κα ’πε παίλεζ ημ Γ πζμ ζοκηδνδηζηά.
«Ξοιπενζθένεηαζ ζακ έκα μηηάπνμκμ ηςθυπαζδμ», ιμο θέεζ μ Θαη
Ρυπηζκξ ζημ πμθ, έκαξ παίηηδξ απυ ηδ Φζθαδέθθεζα πμο θμνάεζ ζημφθμ
ηαεμθζημφ ηθδνζημφ ηαζ αμδεάεζ ζηδ δζμνβάκςζδ ημο ημονκμοά. «Ώκ ήηακ
δζηυ ιμο ημ ημονκμοά, εα ημκ είπα πεηάλεζ έλς».
ηακ εκημπίγς ημκ Θάνθμκ πνζκ ημκ αβχκα 8, είκαζ ααεζά
ζοκμθνοςιέκμξ ηαζ αηεκίγεζ ημ ηεκυ αανφεοια. Βίκαζ ζακ έθδαμξ πμο ημκ
ηνάηδζακ βζα ηζιςνία ζημ ζπμθείμ αθμφ ζπυθαζε.
«Ώοηυ ημ ζηαηυπναια ζοκεπίγεζ κα ιμο ζοιααίκεζ», ιμο θέεζ
ανβυηενα. «Ράκς ιε ηνυπμοξ πμο μφηε κα ημοξ θακηαζηείξ δε ιπμνείξ,
βαιχημ». Μαναδέπεηαζ υηζ θένεδηε ζδζυηνμπα, ζδζαίηενα εκακηίμκ ηδξ Ηζκ,
αθθά δεκ έπεζ δζάεεζδ βζα ζοββκχιεξ. Έηακε παγή ηίκδζδ, θέεζ, ηαζ
επςθεθήεδηε έκα βφνμ ιεηά.
«Έβζκα ιπανμφηζ», θέεζ μ Θάνθμκ. «Ια ηάκεζξ ιζα εκηεθχξ
βαιδιέκδ ηίκδζδ ηαζ κα ακηαιείαεζαζ βζ’ αοηήκ ηζυθαξ. Βίπα ζ’ υθμοξ κα
πακ κα βαιδεμφκε».
Ζμζηάγς ηα EEGLNS?.
Ξηδ ζηζβιή ζηέθημιαζ FEELINGS. Θεηά, ημ ηναβμφδζ Feelings
ένπεηαζ ζημ ηεθάθζ ιμο ηαζ δεκ ιπμνχ κα ημ αβάθς πνζκ ημθθήζεζ ι’ εηείκδ
ηδκ αηέθεζςηδ επακάθδρδ, απμζπχκηαξ ιε ζ’ έκακ αιθίννμπμ αβχκα.
«Οίπμηε πενζζζυηενμ απυ FEELINGS», μονθζάγεζ ηαζ δεκ ιπμνχ κα παίλς
μφηε ηδ θέλδ, μφηε ηάπμζμ άθθμ ζηναιπθ ζημ ζηεκά ζηνζιςβιέκμ ηαιπθυ.
Ώκμίβς ιε ημ GLENS ιζα ηνζπθή αλία θέλδξ, ηναηχκηαξ ηα Β?
(«…πνμζπαεχκηαξ κα λεπάζς ηα…») ηαζ παίνκς ηα BFFOT ηαζ ημ
ηναβμφδζ είκαζ αηυιδ εηεί («…FEELINGS αβάπδξ…»). Ζάκς ηδκ (εοθοή)
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ιμο ηίκδζδ OFFBEaTS («…βμοά, βμοά, βμοά…»), πνμηαθχ ιζα έκζηαζδ,
ηνααάς ημ Ρ ηαζ ημ δεφηενμ ιπαθακηέν, πεηάς ηάης ημ PaX βζα 55
(«…πάθζ ζηδκ ηανδζά ιμο…») ηαζ ηεθεζχκς ηενδίγμκηαξ 454-289.
Ζάκς ημοξ οπμθμβζζιμφξ. Ώπυ ηδ ζηζβιή πμο ημ Feelings άνπζζε
ημ ααζακζζηζηυ ημο ζάμοκηναη, ηένδζζα ημκ ακηίπαθυ ιμο 237-63. Μμηέ
ιμο δεκ ηαηάθααα πυζμ πμθφ ιμο άνεζε αοηυ ημ ηναβμφδζ.
Ξηδ δεφηενδ (απυ ηζξ ηνεζξ) ηαηδβμνία ζημ Θπενκη Εκ Ρακη,
ζοιιεηέπμοκ είημζζ έλζ παίηηεξ ηζ είιαζ ζηδ ιέζδ ημο ημπαδζμφ. Γκςνίγς
ιζα πμφθηα παίηηεξ απυ πνμδβμφιεκα ημονκμοά, αθθά ηακείξ ημοξ δεκ ιε
θμαίγεζ. Ξηδκ πναβιαηζηυηδηα, ιπήηα ζηδκ Ώίεμοζα ημο Ώεημφ (πμζμξ
ααθηίγεζ ηζξ αίεμοζεξ ζοκεδνίςκ ζηα λεκμδμπεία;) ηάπςξ ζίβμονμξ βζα ημκ
εαοηυ ιμο. Λζ δομ αδμιάδεξ ζηδκ Ώοζηναθία, υπμο ζοκακαζηνάθδηα ιε
ηα αζηένζα, ιζα ζεζνά κζηχκ ζημκ υιζθμ ηαζ ημ πάνημ, αηυιδ ηαζ μζ δομ
πνχηεξ ιμο κίηεξ ηαηά ημο Θαη ζημ ιπαν – κμιίγς είιαζ ζηδκ ηαθφηενή
ιμο χνα. Ζακείξ ιε ααειμθμβία ηάης απυ 1700 δεκ ιε ηνμιμηναηεί (πμθφ),
πανυθμ πμο θίβμοξ ιήκεξ πνζκ, μ ανζειυξ αοηυξ δίπθα ζη’ υκμια ημο
παίηηδ ιμο εκέπκεε δέμξ.
Ξοκ ημ υηζ δ απθή πνάλδ κα ηαηαπζαζηχ ιε ηδκ ηαηηζηή ιεθέηδ
θέλεςκ, έπεζ εκζζπφζεζ ηδκ αοημπεπμίεδζή ιμο. Έπς πενάζεζ υθα ηα
ηεηναβνάιιαηα δομ θμνέξ ζε ιζα αδμιάδα. Θυθζξ λεπέναζα ημκ πακζηυ
ιμο θυβς ηδξ πείκαξ ηαζ ηδξ ηαεοζηένδζδξ, επζεεχνδζα ηδκ αίεμοζα –
άεθζα ζε ζπέζδ ιε ημ παβηυζιζμ– ηαζ ζηέθηδηα «Αεκ πνυηεζηαζ κα πάζεζξ
εδχ. Βίζαζ θααμνί. Μήβαζκε ηζ απυδεζλέ ημ».
Ομ πνςί ημο Ξαααάημο, ηαηεαάγς ιζα ιπακάκα ηαζ ιζα ζμημθάηα
ηαζ ηνέπς ηνία ιίθζα ιεξ ζημ ιονςδάημ απυ ημπνζέξ αένα ηδξ βδξ ηςκ
Άιζξ. Ζενδίγς ημοξ δομ πνχημοξ αβχκεξ ηδξ διέναξ ηαζ αεθηζχκμιαζ ζε 41. Ράκς έκακ βζα θίβμ. Βπακένπμιαζ ιε ημκ αβχκα ημο FEELINGS ηαζ
παίνκς ημκ ηεθεοηαίμ αβχκα ηδξ ιέναξ, επίζδξ, ηαζ ηδ ζηαπμοθάνς υηακ
παίγς ιζα δδιμθζθή θάεμξ θέλδ, ημ UNTIMED*. Ξημ 6-2, έπς ζζμθανίζεζ
ηδκ ηαθφηενδ επίδμζδ.
Ξημ δείπκμ ιε ημκ Θαη – πμζνζκά πασδάηζα ιε ζάθηζα ιήθμο βζα
ιέκα, ηααμονμηεθηέδεξ βζα ημκ Θαη, μ θμβανζαζιυξ δζηυξ ιμο– ιζθάιε βζα
ηα λεζπάζιαηα ημο Θάνθμκ ηαζ πυζμ παθάκε ημ παζπκίδζ ηαζ η’ υκμιά ημο.
Λ Θαη λαθκζηά βίκεηαζ ημ μνεμθμβζηυ ιέθμξ ηδξ ιζηνήξ ιμο ιπάκηαξ, «Λζ
Μαίηηεξ ημο Ξηναιπθ». Ζαηαπίκεζ ιπυθζηα πάπζα.
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«Βίκαζ έκαξ θαφθμξ ηφηθμξ πμο δεκ ημκ αθήκεζ κα βίκεζ ηαθφηενμξ
ζ’ αοηυ πμο εέθεζ κα είκαζ ηαθυξ», θέεζ μ Θαη. «Ομ ηαθέκημ οπάνπεζ
άθεμκμ. Αεκ είκαζ αοηυ ημ πνυαθδιά ημο».
Ομ πνυαθδια είκαζ μ αοημέθεβπμξ, υηζ μ Θάνθμκ ηα νίπκεζ ζηδκ
ηφπδ, υηζ δεκ ακαθαιαάκεζ ηδκ εοεφκδ βζα ημ παζπκίδζ ημο. «Ομο ’πς ιζθήζεζ.
Ώθθά δεκ θαίκεηαζ κα ημκ αμήεδζε. Έπεζ εβηαηαθείρεζ ημκ εαοηυ ημο ςξ
παίηηδ ηαζ δεκ δείπκεζ ημ ηαθφηενμ πνυζςπυ ημο. Βίκαζ πμθφ άζπδιμ. Ζαζ
έπεζ ηυζα πνμζυκηα». Λ Θαη πενζβνάθεζ ημκ Θάνθμκ ιε υνμοξ πμο πμηέ
δεκ ημκ έπς δεζ κα πνδζζιμπμζεί κςνίηενα βζα θίθμ – εοθοΎα, εένιδ, ιεζηυ
πζμφιμν– ηαζ εοιάιαζ πςξ μ Θάνθμκ ήηακ έκαξ απυ ημοξ θίβμοξ πμο μ
Θαη ακαγήηδζε υηακ ήηακ άννςζημξ.
Βπζζδιαίκς υηζ ημ πνυαθδια ίζςξ κα ιδκ είκαζ ηα βνάιιαηα πμο
ηνααάεζ αθθά δ ημζιμεεςνία ημο Θάνθμκ.
«Ξίβμονα δεκ πζζηεφεζ υηζ δ Ώκχηενδ Αφκαιδ ηακμκίγεζ ηα
βνάιιαηα», θέεζ μ Θαη.
Αεκ πνέπεζ κα ζηέθηεηαζ πςξ είκαζ εέια θοθεηζηυ, θές.
«Ξςζηά. Φηαίκε απθχξ ηα βνάιιαηα πμο δεκ ημο θένμκηαζ ηαθά».
Ομ άθθμ πνςί, πάκς ημκ αβχκα 9 ιε ιζα άζπδιδ βηάθα. Βίιαζ 6-3
ηζ ανπίγς κα ζηέθημιαζ ανκδηζηά. Μαθζυηενα, έπς ηζκάλεζ ζημκ αένα
ημονκμοά θυβς παναηεηαιέκδξ ακμιανίαξ ζημ ηέθμξ ηαζ ηάεε θμνά, είιαζ
πθέμκ πεζζιέκμξ, έθηαζβε δ ζηάζδ ιμο. Βπακαθαιαάκς ημ ιάκηνα ιμο:
ιπμνχ κα κζηήζς, ιπμνχ κα κζηήζς ιπμνχ κα κζηήζς.
Θμθμκυηζ πήνα ιυκμ ημ έκα απυ ηα ηέζζενα S, ηνααάς ανηεηά
ηαθά βζα κα ηενδίζς ημκ αβχκα 10 εκακηίμκ ηδξ Ώκ Θζναιπίημ,
δζεοεοκηζηυ ζηέθεπμξ ημο ιάνηεηζκβη ιε ορδθέξ θζθμδμλίεξ κα βίκεζ ελπέν.
Δ Ώκ είκαζ πενίενβδ, ακαθοηζηή, ημζκςκζηή, ιε αεθδηζηή ειθάκζζδ –
ζπάκζμξ ζοκδοαζιυξ βζα ημ Ξηναιπθ. Έηζζ, δεκ απμβμδηεφμιαζ υηακ
λακαπαίγμοιε ζημκ αβχκα 11, εζδζηά ηχνα πμο έπς ροπμθμβζηά ημ πάκς
πένζ.
Ζάκς ιζα ηαηή ηίκδζδ ζημ δεφηενμ βφνμ ημο παζπκζδζμφ –
απμθεφβμκηαξ ημ GOLDEST, βζα ημ μπμίμ δεκ είιαζ αέααζμξ– αθθά βνήβμνα
ακηζδνχ ι’ έκα θάεμξ, ημ VALENTS*, ημ μπμίμ δ Ώκ αθήκεζ κα πενάζεζ
ζηεπηυιεκδ, υπςξ ηζ εβχ, υηζ εα πνέπεζ κα είκαζ αθδεμθακήξ παναθθαβή
ημο COVALENT. (Ομ LEVANTS, νήια πμο ζδιαίκεζ απμθεφβς έκα πνέμξ,
είκαζ δ αθδεζκή θέλδ ι’ αοηυ ημ ιίβια βναιιάηςκ). Ξημκ επυιεκμ βφνμ,
νίπκς αδίζηαηηα ηάης ημ LUNCHER βζα 81 πυκημοξ. Δ Ώκ ηάκεζ έκζηαζδ.
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«Δ θέλδ είκαζ δεηηή», ακαημζκχκεζ δ Ξανθίκ, δ έθμνμξ.
Αεκ ήιμοκ ζίβμονμξ βζα ηδ θέλδ, υιςξ οπμθυβζζα υηζ είπε ανηεηυ
κυδια βζα κα είκαζ ζςζηή – ημ lunch1 είκαζ νήια, άνα αοηυξ πμο ηάκεζ
lunch είκαζ μ luncher. Αεκ είκαζ ιζα παναηζκδοκεοιέκδ ηίκδζδ αθθά ιζα
έλοπκδ, θμβζηή, εειεθζςιέκδ απυθαζδ. Ονααάς ηα EIIJKNT ηαζ βμονθχκς
ηα ιάηζα ζημ ακαθυβζυ ιμο, ηαζ ζημ ηαιπθυ, βζα δφμ θεπηά. Βίιαζ ιπνμζηά
204-93, πδβαίκμκηαξ ανβά ζε ιζα εφημθδ κίηδ. Θα ιπμνμφζα κα παίλς ιε
αζθάθεζα, JEU βζα 30 πυκημοξ (ηναηχκηαξ ηα άζπδια ΕΕΖΙΟ) ή κα
δμηζιάζς ιζα δδιζμονβζηή ηίκδζδ: INKJET, βζα 34.
Γοβίγς ηζξ δοκαηέξ επζθμβέξ. Ώκανςηζέιαζ ακ ημ INKJET έπεζ ιπεζ
ζημ θελζηυ ιαξ˙ πμθθμί υνμζ ηςκ οπμθμβζζηχκ δεκ έπμοκ ιπεζ (LAN*,
INTERNET#). Θεηά γοβίγς ημοξ ηζκδφκμοξ. Ώκ είκαζ ζςζηυ ηαζ δ Ώκ ηάκεζ
έκζηαζδ εα πάνς ιεβάθδ δζαθμνά. Ώκ δεκ είκαζ, ηναηάς αηυιδ έκα
δβεηζηυ πνμαάδζζια. Έηζζ, ημ παίγς. Δ Ώκ ηάκεζ έκζηαζδ. Δ Ξανθίκ
επζζηνέθεζ ζημ ηναπέγζ ηαζ λεθοθθίγεζ ημ OWL.
«Κένς υηζ ημ INKJET δεκ οπάνπεζ ζημκ μνεμβνάθμ ημο
Wordperfect», θέεζ δ Ώκ. Αεδμιέκμο ημο ζημν ηαζ ηδξ εφεοιδξ
ζοιπενζθμνάξ ηδξ, δεκ εκμπθμφιαζ.
«Δ θέλδ είκαζ δεηηή», θέεζ δ Ξανθίκ, ιε ηδ θςκή ηδξ κα ορχκεηαζ ιε
έηπθδλδ ή ζεααζιυ ή ηαζ ηα δομ.
«Ώπ!», ακαζηεκάγεζ δ Ώκ ηαζ ηαηαννέεζ ζηδ εέζδ ηδξ. Βίιαζ
ιπνμζηά 238-93. Μαίγς HAJI βζα 40. Δ Ώκ αθθάγεζ βνάιιαηα. ΐάγς ηάης
ημ HERTZ βζα 34. Θπυνεζα ηζ έηακα ηέζζενεζξ δζαδμπζηέξ ηζκήζεζξ ηαζ
έθηζαλα έκα πνμαάδζζια 312-93. Ώνβυηενα, δ Ώκ ακμίβεζ εέζδ βζα
ζηναιπθ, επζηνέπμκηάξ ιμο κα ημ παναηάκς. Ζζ ένπεηαζ ημ VIRTUeS βζα
66.
Οεθζηυ ζημν: 487-266.
Μαίνκς ιζα ααεζά ακάζα. Ώκηζθαιαάκμιαζ υηζ ζίβμονα εα
ηενιαηίζς πνχημξ ή δεφηενμξ ζημ ημονκμοά.
Ζακείξ δεκ ζηέηεοζε ημκ Θάνθμκ, αθθά μφηε ημκ πέηαλακ έλς απυ
ημ ημονκμοά. Σξ ημ ανάδο ημο Ξαααάημο μ Θάνθμκ έπεζ δνειήζεζ, πανά
ηδκ επίδμζή ημο 3-5 ηαζ επίζδξ έπεζ γδηήζεζ ζοββκχιδ βζα ηα λεζπάζιαηά
ημο. «Δ ζοιπενζθμνά ιμο ήηακ αλζμενήκδηδ», θέεζ ηαεχξ ηαευιαζηε ζηδκ
αίεμοζα ηςκ ελπέν υπμο είκαζ ζε ελέθζλδ ιζζή κημογίκα παζπκίδζα Ξηναιπθ,
Θπμβηθ ηαζ «Ώκαβνάιιαηα». ηακ ημο εοιίγς υηζ νζζηάνεζ κα ημο
1

γεπκαηίδσ
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επζαθδεμφκ ηονχζεζξ ή ηαζ κα απμηθεζζηεί απυ ηδκ Βεκζηή Έκςζδ
Ξηναιπθ, μ Θάνθμκ ζανηάγεζ. «Αεκ ιπμνμφκ κα ιε πεηάλμοκ έλς απ’ ηα
ημονκμοά. Δ ζοιπενζθμνά ιμο ήηακ ηαηή, αθθά έθα ηχνα…».
Ξηέθημιαζ υηζ μ Θάνθμκ έπεζ παίλεζ πάνα πμθφ ηαζ δεκ έπεζ ηάκεζ
ζπεδυκ ηίπμηα άθθμ. Βίκαζ ζακ ηγμβαδυνμξ πμο δεκ ιπμνεί κα ανκδεεί
άθθδ ιζα βφνα, αηυιδ ηζ υηακ δακείγεηαζ θεθηά βζα κα’ καζ ιεξ ζημ παζπκίδζ.
Λ άκενςπμξ θαίκεηαζ απ’ υθεξ ηζξ πθεονέξ: μ Θάνθμκ ςξ εφια, μ
Θάνθμκ ςξ άηοπμξ, μ Θάνθμκ ςξ ηαηαπζεζιέκμξ – απυ ημοξ
αζηοκμιζημφξ, απυ ημοξ ενβμδυηεξ, απυ ηδκ Ώκχηενδ Αφκαιδ, απυ ημοξ
ίδζμοξ ημοξ εεμφξ ηςκ βναιιάηςκ. «Αεκ ιπμνείξ κα ηαηαθάαεζξ», θέεζ
ζοπκά μ Θάνθμκ, παναθείπμκηαξ ημ πνχημ ιζζυ ηδξ θνάζδξ «είκαζ βζα
ημοξ ιαφνμοξ», είηε ιζθάεζ βζα ημ ηνάαδβια εκυξ W ηζ εκυξ U ιαγί, είηε βζα
ηα ιπαθακηέν, είηε βζα ιζα ζεζνά αηαίνζαζηα ζφιθςκα. ιςξ πναβιαηζηά
ηαηαθαααίκς: μ Θάνθμκ πνεζάγεηαζ κα λεπςνίγεζ πανά κα ηενδίγεζ.
«Ώοηυ ήηακ», ιμο θέεζ μ Θάνθμκ. «Ομ εεκζηυ εα είκαζ ημ ηεθεοηαίμ
ιμο ημονκμοά».
Γνάθς ηζξ θέλεζξ ημο ζημ ζδιεζςιαηάνζυ ιμο, αθθά δεκ ηζξ
πζζηεφς μφηε ζηζβιή.
Ξηέημιαζ ζημ πάνηζκβη ημο λεκμδμπείμο. Θζα μιάδα παζδζχκ Άιζξ,
υπζ πζμ ιεβάθα απυ δέηα πνμκχκ, πενκάκε ιε ράεζκα ηαπέθα, ιαφνα
πακηεθυκζα ηζ άζπνα πμοηάιζζα ηαζ πνμζπαεχ κα θακηαζηχ πχξ εα
ιπμνμφζα κα ημοξ ελδβήζς ηδκ ειπεζνία πμο γς αοηή ηδ ζηζβιή: υηζ είιαζ
έημζιμξ κα παίλς έκακ ιεβάθμ αβχκα Ξηναιπθ, υηζ ηνχς ιζα ζμημθάηα
βζα εκένβεζα, υηζ ζηέημιαζ εδχ ιμκάπμξ, ακαζαίκμκηαξ ααεζά ημκ δφζμζιμ
αένα, επεζδή πνέπεζ κα ζοβηεκηνςεχ ζημκ αβχκα, κα εθαπζζημπμζήζς
ημοξ πενζζπαζιμφξ, κα λεθφβς απυ ημ αμοδηυ ηδξ ημοαέκηαξ πμο βειίγεζ
ηζξ αίεμοζεξ αβχκςκ ακάιεζα ζημοξ βφνμοξ.
Θα ιπμνμφζα άναβε κα ημοξ δχζς κα ηαηαθάαμοκ βζαηί αοηυ ημ
ημονκμοά είκαζ ζδιακηζηυ βζα ιέκα; Γζαηί ημ κα παίλς έκακ αβχκα, ζ’ έκα
ιαγζηά παναβυιεκμ επζηναπέγζμ παζπκίδζ εκακηίμκ ιζαξ ιεζήθζηδξ
βοκαίηαξ, εα επδνεάζεζ ηδ δζάεεζή ιμο ηαζ ηδκ αοημεηηίιδζή ιμο ηζξ
επυιεκεξ ιένεξ; Θα ιπμνμφζα κα ημοξ ελδβήζς βζα ημκ παίηηδ πμο
ζοκάκηδζα ζημ πάνηζκβη ημο λεκμδμπείμο ζήιενα ημ πνςί, πμο
ιμκμθμβμφζε ηζ μφηε ζήηςζε ημ ηεθάθζ ημο κα ιμο ιζθήζεζ, παιέκμξ ζηζξ
ζηέρεζξ ημο; Θα ιπμνμφζα κα ημοξ ελδβήζς πχξ ιπμνχ κα ηαοηίγμιαζ ιε
324

αοημφ ημο είδμοξ ηδ ζοιπενζθμνά, πχξ αοηυ ημ παζπκίδζ έπεζ ηάκεζ ημ
ημζκςκζηά πανάλεκμ ημζκυ ηυπμ;
Βπζζηέπημιαζ ηδκ αίεμοζα ηςκ ελπέν βζα κα θνεζηάνς ηζξ
πθδνμθμνίεξ ιμο βζα ημκ Θαη (έπεζ πάζεζ ηα δφμ απυ ηα ηνία παζπκίδζα
ζήιενα ηαζ δεκ έπεζ πζα εθπίδεξ βζα πνςηζά) ηαζ βζα κα πθδνμθμνήζς ημοξ
θίθμοξ ιμο ηδ δζηή ιμο ηαηάζηαζδ. Λ Θάνθμκ έπεζ ηαθιάνεζ ανηεηά χζηε
κα ιε ζοβπανεί βζα ηδκ πνχηδ ιμο εέζδ –είιαζ ζζυπαθμξ ι’ έκακ άθθμκ
παίηηδ ζημ 8-3, αθθά δ δζαθμνά πυκηςκ ιμο, +753, είκαζ πάκς απυ 300
πυκημοξ ιεβαθφηενδ απυ μπμζμοδήπμηε άθθμο ζηδκ ηαηδβμνία ιμο, βζ’
αοηυ ηαζ λένς υηζ εα ηενιαηίζς πνχημξ ή δεφηενμξ. «Οχνα πήβαζκε ηαζ
ηακ’ ημ», ιμο θςκάγεζ μ Θάνθμκ, πηοπχκηαξ ιμο ημ πένζ.
Ώκηίπαθυξ ιμο είκαζ μ άθθμξ παίηηδξ ιε ημ 8-3, δ Γμοέκηζ Ηίηιακ,
ιζα παηνζχηζζζά ιμο απυ ημ Θπνμφηθζκ, πμο είκαζ ζε ακαπδνζηή ηανέηθα
ιε πμθθαπθή ζηθήνοκζδ. Δ Γμοέκηζ ιε έπεζ κζηήζεζ ήδδ ιζα θμνά. Βίκαζ
ηαθή παίηηνζα, υπςξ ιανηονά ηαζ δ ααειμθμβία ηαηάηαλήξ ηδξ, 1506.
Οίπμηε δεκ ιπμνεί υιςξ κα ιε εμνοαήζεζ ηχνα. Ιζχες αοημπεπμίεδζδ,
ζηθδνυξ, ζοβηνμηδιέκμξ. πςξ μ Ογμ Έκηθζ ζημ εεκζηυ ημο 1980, έπς
αοηυ ημ αθθυημημ αίζεδια υηζ εα ηενδίζς. Λ αβχκαξ είκαζ δεοηενεφςκ·
ήδδ βκςνίγς ηδκ έηααζδ.
Έηζζ, παίγς ιε αεααζυηδηα. Δ Γμοέκηζ λεηζκά ιε HARES,
αθήκμκηαξ ημ πνμθακέξ ηυθθδια ιπνμζηά ημο ιε S. Μαίγς αδζάθμνα
BASINAL, παίνκς ημοξ 71 πυκημοξ ιμο ηζ εθπίγς κα ηάκεζ έκζηαζδ. Αεκ
ηάκεζ ηαζ επζζηνέθεζ ιε ημ SNEAKED επί ηέζζενα, βζα 48. Μαίγς NIXE &
OOZY ηαζ πάς ιπνμζηά 171-126 ηαζ κζχες πςξ δεκ βίκεηαζ κα πάζς.
Ώιθζαάθθς ακ δ Γμοέκηζ κζχεεζ ηαευθμο πίεζδ. Έπεζ παίλεζ
εηαημκηάδεξ αβχκεξ, έπεζ ηενδίζεζ ηάπμζα ημονκμοά ηαζ ιάθθμκ δεκ
κμζάγεηαζ ακ δ ααειμθμβία ηδξ πάεζ ηάης ή πάκς, ή ακ ηενδίζεζ ηα 250
δμθάνζα ημο πνχημο ανααείμο ή ηα 125 δμθάνζα ημο δεφηενμο. Ώπθχξ
παίγεζ ιε ηα βνάιιαηα, ημ λένς. Αεκ ηδξ παίνκεζ πμθφ πνυκμ κα ηάκεζ ηζξ
ηζκήζεζξ ηδξ, δεκ ααζακίγεηαζ. Ζαζ βζαηί εα ’πνεπε; Βίκαζ ιυκμ έκα παζπκίδζ.
Έηζζ υηακ παίγεζ VOLVO* βζα 33, δεκ ζημηίγμιαζ κα ηάκς
έκζηαζδ επεζδή, ζηέθημιαζ, δεκ ιμζάγεζ ιε ηφπμ πμο παίγεζ θάεμξ θέλεζξ.
(VULVA, VOLVA, VOLVOX, VOLVATE, VOLVULI, αθθά υπζ VOLVO*). Δ
Γμοέκηζ νμηακίγεζ ζζβά ζζβά ηδ δζαθμνά ηαζ αθμφ αθθάγς βνάιιαηα ανβά
ιε πνμπςνδιέκμ ημ παζπκίδζ, ιε ηνία Ε ηαζ δφμ R ζημ ακαθυβζυ ιμο, πενκάεζ
ιπνμζηά. Ζακέκα ιπαθακηέν δεκ είκαζ ζημ ηαιπθυ ηζ ανπίγς κ’ ακδζοπχ.
Κακαπαίνκς ημ πνμαάδζζια ηαζ ηνααάς έκα ιπαθακηέν. Οδ βθζηχκς ι’
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έκα θάεμξ ηνζβνάιιαημ. Ομ ζαημφθζ είκαζ άδεζμ. Δ Γμοέκηζ παίγεζ JILT ηαζ
ζζμθανίγεζ: 341-341.
Έπς ηα DTUU? ηαζ αθέπς ημ DUSTUP, αθθά ηακέκα ακμζπηυ Ν ή S
βζα κα ιπεζ. Ππμθμβίγς υηζ ηναηάεζ ηα ΕΕ? ηαζ ακαπκές πζμ παθανά. Έπς
θζβυηενα απυ ηνζάκηα δεοηενυθεπηα ζημ πνμκυιεηνυ ιμο ηαζ ηαευθμο
πνυκμ βζα ακάθοζδ. Μαίγς DUsT βζα 13 πυκημοξ, αθήκμκηαξ ζημκ εαοηυ
ιμο έκα U. Μακζηυξ! Αεκ οπάνπεζ ιένμξ κα παίλς ημ U! ιςξ ιεηά αθέπς
δομ Ι ι’ έκα ηεκυ ακάιεζά ημοξ (NUN) ηζ έκα μνθακυ Ι (NU) ηαζ δνειχ.
Ζαηαθαααίκς υηζ δεκ βίκεηαζ κα πάζς ηαζ δεκ πάκς. Οεθζηυ ζημν: 354-347.
Δ Γμοέκηο ιμο δίκεζ ημ πένζ ηαζ άθθμζ παίηηεξ ιαγεφμκηαζ κα ιε
ζοβπανμφκ. Ονέις απυ ημ ζηνεξ ηαζ ηδκ ζηακμπμίδζδ. Δ ηεθζηή ιμο
επίδμζδ είκαζ 9-3, +760. Έπαζλα έλοπκα. Αεκ δζαηζκδφκερα δθίεζα. Έζηζζα
ζηδ δζαθμνά πυκηςκ. Μμηέ δεκ ζηέθηδηα υηζ εα πάζς – εηηυξ απυ ηδ
θεοβαθέα ζηζβιή ζημ ηέθμξ ημο ηεθεοηαίμο παζπκζδζμφ. Ηαπηανχκηαξ ηδκ
ακαβκχνζζδ ηςκ ημθθδηχκ ιμο, ηνέπς βζα ηδκ αίεμοζα ηςκ ελπέν. Λ
Ιηυιζκζη Γηνίθμ, μ κεανυξ ιε ηζξ ιαηνζέξ θααμνίηεξ, ιαναεςκμδνυιμξ
ιδπακζηυξ απυ ημ Ιζμο Ογένζζ, επαζκεί ηδ βκχζδ ιμο θέλεςκ, θέβμκηαξ
«Ώοηυξ μ ηφπμξ παίγεζ θέλεζξ πμο μφηε ηακ λένς». Λζ θίθμζ ιμο απυ ημκ
υιζθμ –δ Ξάθζ Νίηεηξ ηαζ δ Ηζκ Ζμφζιακ ηαζ μ αδενθυξ ημο Γ.Β. Ογυεθ, μ
Ηάνζ– είκαζ ζηακμπμζδιέκμζ. Λ Θάνθμκ ι’ αβηαθζάγεζ ζακ ανημφδα. Λ Θαη
ιμο δίκεζ ημ πένζ. Λζ δομ ημοξ ιπμνεί κα ελάπημκηαζ, πνάβια πμο επδνεάγεζ
ηδ γςή ημοξ αθθά ηαζ ημ Ξηναιπθ, αθθά εβχ ηεθζηά ακαηαθφπης ημ
παζπκίδζ ιμο.
Ξηδκ ηεθεηή απμκμιήξ, μ δζεοεοκηήξ ηδξ ηαηδβμνίαξ ιε
πανμοζζάγεζ θέβμκηαξ: «Έηακε ηδ γςή δφζημθδ ζημοξ άθθμοξ, ζ’ υθμ ημ
ημονκμοά», ηαζ παιμβεθχ ζ’ αοηυκ ημ ιεβάθμ έπαζκμ. Μαναθαιαάκς ηδκ
επζηαβή ιμο ηαζ έκα έπαεθμ ζανάκηα πυκημοξ ρδθυ, ιε ηδ Ιίηδ, ηδ
θηενςηή εεά, κα ηναηάεζ έκακ πονζυ πάκς ζε ιζα πμνθονή αάζδ. Δ
εβπάναλδ βνάθεζ ΟΛΠΝΙΛΠΏ ΞΖΝΏΘΜΗ 1999, ΜΝΣΟΔ ΘΒΞΔ
ΘΒΞΏΕΏΞ ΖΏΟΔΓΛΝΕΏΞ, ΘΜΒΝΙΟ ΕΙ ΡΏΙΟ. Ζάεμιαζ ηάης βζα ιζα
θςημβναθία ιε ηδ Γμοέκηζ.
Βίκαζ ηυζμ ςναίμ. Αεκ έπς ηενδίζεζ ηακέκα έπαεθμ εδχ ηαζ είημζζ
πνυκζα.
Οδθεθςκχ ζημκ Ογμ Έκηθζ ιε ηδκ εθπίδα κα δνέρς ηζ άθθμοξ
επαίκμοξ. Μνχηα υιςξ ημκ επαζκχ εβχ. Βίπα ιζθήζεζ ζημκ Ογμ Έκηθζ ηδ
ιένα πνζκ ημ Θπενκη Εκ Ρακη, υπςξ αηνζαχξ είπα ηάκεζ υηακ ηένδζζα ημ
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πνχημ ιμο ημονκμοά, έλζ ιήκεξ πνζκ. Γεθάεζ ηαζ νςηάεζ πχξ ημ ’ηακα.
Ώκαβκςνίγς ηζξ οπμδείλεζξ ημο βζα ζοβηέκηνςζδ, εζηίαζδ, οπμιμκή ηαζ
ζεέκμξ.
«Θμο αημφβεηαζ ζακ κα ’ζαζ έημζιμξ βζα ηδκ ηαηδβμνία 2». Γζα έκα
δεοηενυθεπημ, ζηαιαηάς κα ακαπκές. Ζθαζζηυξ Έκηθζ, ζηέθημιαζ, μ πζμ
ιζζδηυξ άκενςπμξ ζημ Ξηναιπθ, ζηα ηαθφηενα ηδξ ηαηαδεηηζηυηδηάξ ημο.
Ώοηή ήηακ δ ηαηδβμνία 2 Ογμ, εέθς κα πς, ηδκ ηένδζζα, ηζ ςξ ηχνα δεκ
έπς εδναζςεεί ςξ ακαβκςνζζιέκμξ ιεζαίμξ παίηηδξ – αοηυ δεκ ζδιαίκεζ
ηίπμηε βζα ζαξ ημοξ εθζηζζηέξ ελπέν; Μανά ηαφηα, κζχεμκηαξ ημ ζαβυκζ ιμο
κα πέθηεζ ςξ ημ πάηςια, μ Ογμ επακμνεχκεζ, «κα ηδκ ηενδίζεζξ», θέεζ.
Ζαηαθαααίκς υηζ εκκμεί ημ εεκζηυ ημ επυιεκμ ηαθμηαίνζ ζημ
Μνυαζκηεκξ. Ζαζ είκαζ ζμαανυξ. Δ δζμνβάκςζδ εα έπεζ έλζ ηαηδβμνίεξ. Οα
υνζα είκαζ 1900 ηαζ πάκς βζα ηδκ ηαηδβμνία 1, 1700 ςξ 1899 βζα ηδκ
ηαηδβμνία 2 ηαζ 1500 ςξ 1699 βζα ηδκ ηαηδβμνία 3. Λζ παίηηεξ εα ιπμνμφκ
κα παίλμοκ ιζα ηαηδβμνία πάκς. Σξ ηυηε, εα είιαζ ζίβμονα πάκς απ’ ημ
1500, ακ υπζ 1600, έηζζ εα ιπμνχ κα πάς ζηδκ ηαηδβμνία 2, υπμο εα
ανίζημκηαζ ηάιπμζμζ ελπέν.
Ξημ Θπενκη Εκ Ρακη, μ Θαη αζηεζεφηδηε πςξ είιαζ μ Ογμνηγ
Μθίιπημκ1 ημο Ξηναιπθ. Ημζπυκ ηχνα ζηέθημιαζ υηζ δεκ θμνάς ημ
κμφιενμ 0, ιε ημκ ηνυπμ πμο ημ έηακε μ Μθίιπημκ υηακ έπαζλε άιοκα βζα
ημοξ Ιηζηνυζη Ηάζμκξ2. Ζακείξ δεκ ιμο δίκεζ ηδκ εοηαζνία κ’ αθθάλς ιπαθζέξ
ιε ημοξ ιεβάθμοξ. Ώκαννζπχιαζ ιε κφπζα ηαζ ιε δυκηζα, λεοηεθίγμκηαξ ημκ
εαοηυ ιμο ζε κοπηενζκά παζπκίδζα εκακηίμκ παζηηχκ πμο ανίζημκηαζ πζμ
ρδθά ζηδ ααειμθμβία, παζπίγμκηαξ κα ανς ακαβνάιιαηα πμο μ Θαη
λεζημιίγεζ βζα ιέκα, απμηοβπάκμκηαξ κα παναημθμοεήζς ηζ θέκε μζ άθθμζ
υηακ ιαγεφμκηαζ. ΐθέπς ημκ εαοηυ ιμο θζβυηενμ ςξ Ογμνηγ Μθίιπημκ ηαζ
πενζζζυηενμ ςξ αεθδηή πμο πνέπεζ κα ενβαζηεί ζηθδνά βζα κα
ακαπθδνχζεζ ημ πενζμνζζιέκμ θοζζηυ ημο ηαθέκημ.
Έπς υιςξ ημκ ζηυπμ ιμο: κα ηενδίζς ζημ Μνυαζκηεκξ.

1

George Plimpton (1927-2003), Ακεξηθαλφο ζπγγξαθέαο πνπ έγηλε γλσζηφο γηα ην φηη
δνχζε ηε δσή ησλ εξψσλ ηνπ θαη είρε πάληα ηελ αιεζηλή εκπεηξία ηνπ ζέκαηνο ησλ έξγσλ
ηνπ.
2
Αλαθνξά ζε βηβιία ηνπ Πιίκπηνλ γηα ην ακεξηθάληθν πνδφζθαηξν.
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δκ Μέιπηδ ιεηά απυ ηo ενίαιαυ ιμο ζημ Θπενκη Εκ Ρακη, θηάκς
ζημ υιζθμ βζα ηδκ ηαηηζηή εαδμιαδζαία ζφκαλδ ηαζ δίκς ζημκ Γ.Β.
Ογυεθ ημ δζηαίςια ζοιιεημπήξ, 11 δμθάνζα.
«Μχξ πάεζ;» νςηάς.
«Οα ίδζα», θέεζ μ Ογυεθ, ηζεηάνμκηαξ η’ υκμιά ιμο ηαζ βνάθμκηάξ
ημ ιαγί ιε ηδκ παθζά ιμο ααειμθμβία ζε ιζα θςνίδα πμνημηαθί πανηί, ζημ
μπμίμ εα ηαηαβνάρς ηα απμηεθέζιαηα ηδξ αναδζάξ.
«Ζαθά», απακηάς. «Ππμεέης».
«πζ, ακ είζαζ εβχ».
Ραιμβεθάς ηαζ ηάκς δομ αήιαηα πνμξ ηδκ αίεμοζα.
«Ώ, Ξηέθακ;» θέεζ μ Ογυεθ.
«Ιαζ;»
«Θπνάαμ».
Ξηα ημονκμοά, πάκηα αζζεάκμιαζ ζακ κα παίγς βζα ημκ Ογυεθ,
ζακ κα ’καζ μ πνμπμκδηήξ πμο γεζ βζα ηδκ μιάδα ημο ή έκα παζδί ζε ηνεαάηζ
κμζμημιείμο ζημ μπμίμ οπμζπέεδηα κα ηάκς ηζξ δμοθεζέξ ημο ζπζηζμφ. Οα
απμηεθέζιαηα ηςκ ημονκμοά ζηέθκμκηαζ ζημ CGP, έηζζ ηα ιέθδ ημο μιίθμο
λένμοκ υηζ κίηδζα ηαζ ζηδκ αίεμοζα αβχκςκ ιε παζνεημφκ ιε ηα πάκηα
εηηυξ απυ θέζβ αμθάκ. «Έζηζζεξ!» θέεζ μ Ογένειζ Φνακη ηαζ ιε πηοπάεζ
θζθζηά ζηδκ πθάηδ. «Θπνάαμ ιζηνέ!» θέεζ δζαποηζηά μ Ξαθ Μίνμ. Ώηυιδ ηζ μ
ζοκήεςξ πενζθνμκδηζηυξ Θανη Θπενβη πνμζθένεζ ηα ζοβπανδηήνζά ημο.
Ξημ δεφηενμ παζπκίδζ ηδξ αναδζάξ, εκακηίμκ αδφκαιμο ακηζπάθμο,
λεηζκάς ιε έκα εζηειιέκμ θάεμξ, ημ MEAOW*. Ξημκ επυιεκμ βφνμ πέθηεζ
ζηδκ παβίδα αάγμκηαξ πθδεοκηζηυ ζηδκ πθαζηή θέλδ ηζ εβχ ηάκς έκζηαζδ
ηαζ ηενδίγς ιζα ηίκδζδ. Βίκαζ φπμοθδ ηαηηζηή πμο απαζηεί κα έπεζξ
πενζζζυηενεξ βκχζεζξ απυ ημκ ακηίπαθυ ζμο. Βίκαζ υιςξ ηαζ αλζέπαζκδ.
Ώπυ ημ δζπθακυ ηναπέγζ, έκαξ απ’ ημοξ παθζμφξ πμο παναημθμοεεί θέεζ,
«Έβζκεξ έκαξ απυ ιαξ».
Ξηδ δζάνηεζα εκυξ παζπκζδζμφ οπάνπεζ πμθφ θίβμξ ηαζ πμθφηζιμξ
πνυκμξ κα ηάκεζξ ημοξ πενίπθμημοξ ιαεδιαηζημφξ θμβζζιμφξ πμο
ζοιπενζθαιαάκεζ ιζα ηίκδζδ: κα εηηζιήζεζξ ηα επηά βνάιιαηα ζημ
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ακαθυβζυ ζμο, κα ακαθφζεζξ ηδκ ηαηάζηαζδ ζημ ηαιπθυ, κα ηαεμνίζεζξ ηζξ
πζεακέξ ηζκήζεζξ ηαζ κ’ απμθαζίζεζξ πμζα απ’ αοηέξ ιεβζζημπμζεί ηζξ
πζεακυηδηέξ ζμο κα κζηήζεζξ ηαζ εθαπζζημπμζεί αοηέξ ημο ακηζπάθμο ζμο. Δ
έιθοηδ ζηακυηδηα ιεηνάεζ, αθθά ζ’ αοηήκ ηδκ πενίπηςζδ δ ζηακυηδηα
απμηηζέηαζ, είκαζ ημ πνμσυκ εηαημκηάδςκ ςνχκ παζλίιαημξ ηαζ ιεθέηδξ.
Ώηυιδ ηαζ ημ ηέπκαζια κα παίλεζξ ιζα θακεαζιέκδ θέλδ εζηειιέκα βζα κα
δεθεάζεζξ ημκ ακηίπαθμ κα ημθθήζεζ έκα S, είκαζ πνμσυκ αοηήξ ηδξ ιεθέηδξ.
Δ εεςνία ημο Ξηναιπθ ακαπηφπεδηε ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο
’90. Ομ πνυβναιια οπμθμβζζηή Θέζαεκ έβζκε απμδεηηυ ςξ ιέζμ βζα κα
απμδμιδεεί ημ παζπκίδζ. Οα Αεθηία «Ζοηεχκεξ» ηαζ «Ξπάζε ημ Ζεθάθζ ζμο» 1
άκμζλακ κέμοξ δνυιμοξ ιαεδιαηζηχκ ηαζ ζηναηδβζηήξ. Ήηακ εκηεθχξ
πενζεςνζαηά. Ομ «Ξπάζε ημ Ζεθάθζ ζμο» αθζένςζε έκα μθυηθδνμ θφθθμ,
δέηα ζεθίδεξ, βζα κ’ ακαθφζεζ ιζα ηίκδζδ 5 πυκηςκ ζημ ηεθείςια ημο
παζπκζδζμφ. Ππήνπε αηυιδ ηζ έκα πζμοιμνζζηζηυ πενζμδζηυ βζα ημ Ξηναιπθ,
ημ Θυλιπζιπ, πμο πήνε η’ υκμιά ημο απυ ιζα θέλδ πθαζιέκδ απ’ ημκ Ογυεθ
Γμουπκζη δ μπμία δήθςκε ιζα εκηεθχξ βεθμία θάεμξ θέλδ ζημ Ξηναιπθ.
Ομ Θέζαεκ ήηακ ημ ηθεζδί βζα ηδ εεςνδηζηή ακάθοζδ. Έεεηε ημ
ενχηδια, ηζ είκαζ πζμ ζζπονυ: μ εβηέθαθμξ, ιε ηδ δοκαηή, δζαζζεδηζηή αθθά
παμηζηή θεζημονβία ημο, ή ημ πνυβναιια οπμθμβζζηή ιε ηδκ ηαηημπμζδιέκδ
αθθά ηαευθμο δζαζζεδηζηή θεζημονβία ημο. ΐέααζα ημ ενχηδια δεκ ήηακ
ηαζκμφνζμ. Οα παζπκίδζα είπακ εεςνδεεί ζδακζηυ ιμκηέθμ βζα ηδ ιεθέηδ ηδξ
ηεπκδηήξ κμδιμζφκδξ απυ ηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1940, υηακ ημ πνχημ
άνενμ βζα ημκ πνμβναιιαηζζιυ εκυξ οπμθμβζζηή πμο εα έπαζγε ζηάηζ
βνάθηδηε απυ έκακ ενεοκδηή ζηα ενβαζηήνζα ηδξ Θπεθ Οέθεθμκ, ζημ Ιζμο
Ογένζζ. Λζ πνχημζ ακαθοηέξ ηςκ ηζκήζεςκ ζημ ζηάηζ –ιε μκυιαηα υπςξ
Ομφνμηζαιπ ηαζ Θαηζααέθζ– πνμζμιμίςζακ ηδκ ηίκδζδ ημο οπμθμβζζηή
βζα έκακ βφνμ ιπνμζηά, ηαεμνίγμκηαξ ααειμφξ βζα ηάεε πζεακή ηίκδζδ ηαζ
ηάκμκηαξ αοηή πμο είπε ηδκ ηαθφηενδ δοκαηή ααειμθμβία. Ώνβυηενα, έκα
πνυβναιια ιε η’ υκμια «Ξυια» ηαευνζζε ααζζηέξ αλίεξ ζε ηάεε ημιιάηζ – δ
ααζίθζζζα 9 πυκημοξ, μζ πφνβμζ 5, μζ αλζςιαηζημί ηαζ μζ ίππμζ 3, ηα πζυκζα 1.
Ομ «Ξυια» ιεηνμφζε ηδκ ηζκδηζηυηδηα ααζζζιέκμ ζημ πμζα ηεηνάβςκα
απεζθμφκηακ ηαζ δδιζμονβμφζε αλίεξ βζα δζαδζηαζίεξ αθθαβήξ ημιιαηζχκ.
Ώνπζηά, μζ οπμθμβζζηέξ δεκ έηακακ ηδκ αθδεζκή δμοθεζά· μζ επζζηήιμκεξ
έηακακ ημοξ οπμθμβζζιμφξ, βκςζημφξ ςξ πνμζμιμζχζεζξ, ιε ημ πένζ.
1

Λνγνπαίγλην: “Rack your brain”=πάζε ην θεθάιη ζνπ. “Rack” είλαη θαη ην αλαιφγην
ηνπ θξακπι
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Ομ 1983, ηαηά ηδκ πενίμδμ ηςκ εηπαζδεομιέκςκ ζημ ενεοκδηζηυ
ηέκηνμ ηδξ ΕΐΘ ζημ Γζμνηηάμοκ Ράζηξ ηδξ Ιέαξ Πυνηδξ, ιεηέπεζηα έδνα
ημο παζίβκςζημο ζηαηζζηζημφ πνμβνάιιαημξ οπμθμβζζηή Ιηζπ Θπθμο,
έκαξ ηεθεζυθμζημξ ημο Ράναανκη ιε η’ υκμια Θπνάζακ Ξέπανκη έπεζε
πάκς ζ’ έκα άνενμ βζα έκα πνυβναιια βζα Ξηναιπθ ζ’ έκα πενζμδζηυ βζα
ηδκ ηεπκδηή κμδιμζφκδ. Ομ άνενμ έθεβε πςξ ημ πνυβναιια έηακε ηαηά
ιέζμ υνμ 19 πυκημοξ ημ βφνμ. Λ Ξέπανκη εεςνμφζε ημκ εαοηυ ημο άεθζμ
παίηηδ ημο Ξηναιπθ, αθθά έκζςεε υηζ ιπμνμφζε κα ηα πάεζ ηαθφηενα· είπε
αημφζεζ υηζ μζ ελπέν είπακ ιέζμ υνμ ανηεηά πάκς απυ 20 πυκημοξ. Βηείκμ
ημ ηαθμηαίνζ, έβναρε έκα απθυ πνυβναιια ηαζ ηαηαπχνδζε είημζζ πέκηε
πζθζάδεξ θέλεζξ απυ ημ OSPD – υθεξ ηζξ θέλεζξ πέκηε ή θζβυηενςκ βναιιάηςκ
ζοκ ηζξ θέλεζξ απυ J,Q,X & Z. Ομ πνυβναιια έηακε ιέζμ υνμ πενίπμο 23
πυκημοξ ακά ηίκδζδ. Λ Θπνάζακ επέζηνερε ζηδ ζπμθή.
Ονία πνυκζα ιεηά, αανζεζηδιέκμξ ιε ηδ δμοθεζά ημο, μ Ξέπανκη
λακάπζαζε ημ πνυβναιια ημο Ξηναιπθ. Ώοηή ηδ θμνά, εζζήβαβε υθεξ ηζξ
θέλεζξ ημο OSPD πεζνςκαηηζηά. Θε θίβδ εκζςιαηςιέκδ ζηναηδβζηή, ημ
πνυβναιια έηακε ηνζάκηα πυκημοξ ακά βφνμ ηαηά ιέζμ υνμ. Λ Ξέπανκη
μκυιαζε ημ πνυβναιια Θέζαεκ απυ ημ υκμια εκυξ οπμθμβζζηή ζημκ μπμίμ
είπε δμοθέρεζ, ηαζ ιυκμ ανβυηενα έιαεε υηζ δ ίδζα δ θέλδ ζήιαζκε «ελπέν».
Γζα κα ηάκεζ ημ Θέζαεκ κα παίγεζ ελοπκυηενα, μ Ξέπανκη
πνεζαγυηακ έκακ «αλζμθμβδηή», χζηε μ οπμθμβζζηήξ κα παίνκεζ απμθάζεζξ
ιέζς πθδνμθυνδζδξ, πανά κα παίγεζ απθχξ θέλεζξ βζα ημ ορδθυηενμ
δοκαηυ ζημν, πνάβια πμο είπε ηαηαθήλεζ ζημ κα ημθθάεζ ημ ίδζμ ημ
πνυβναιια απυ ηα άεθζα βνάιιαηα πμο ημο απέιεκακ. Λ Ξέπανκη έααθε
ημκ οπμθμβζζηή κα παίλεζ πζθζάδεξ παζπκίδζα εκακηίμκ ημο εαοημφ ημο ηαζ
ηαηέβναρε ηα απμηεθέζιαηα, δίκμκηαξ ζηα βνάιιαηα ααειμφξ αλίαξ,
υπςξ έηακακ ηα ζηαηζζηζηά πνμβνάιιαηα. Γζα πανάδεζβια, μ Ξέπανκη
ηναημφζε ζημζπεία βζα ημ πυζμοξ έληνα πυκημοξ ζηυνανε μ οπμθμβζζηήξ
υηακ ηναημφζε έκα S ηζ αοηυ έβζκε δ αλία ημο S: +8 πυκημοξ. Ομ Β άλζγε +4
πυκημοξ, ημ ιπαθακηέν +25, ημ Q –13. Αφμ Ε ζημ ακαθυβζμ ήηακ –10, εκχ ηα
UU ήηακ –12. Λ Ξέπανκη ααειμθυβδζε έκακ ζοκδοαζιυ, ημ QU, ςξ
μοδέηενμ. Ζαευνζζε ανκδηζηή αλία ζημ άκμζβια ηνζπθήξ αλίαξ θέλδξ βζα κα
απμηνέρεζ ημκ οπμθμβζζηή κα ημ ηάκεζ. Ζαζ ηαευνζζε αλίεξ ιε αάζδ ηδκ
ζζμννμπία ηςκ θςκδέκηςκ ηαζ ζοιθχκςκ πμο απέιεκακ ζημ ακαθυβζμ.
«Ππμθυβζζα πςξ ζε ηάεε βφνμ, ηνία πνάβιαηα άθθαγακ», ιμο θέεζ
μ Ξέπανκη υηακ ημο ηδθεθςκχ. «Μαίνκεζξ πυκημοξ, αθθάγεζξ ηα βνάιιαηα
ηαζ αθθάγεζξ εέζδ». Έηζζ, ζε ηάεε ηίκδζδ, ημ Θέζαεκ πνμζδζυνζγε πςξ δ
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αλία ηδξ ηίκδζδξ ζζμφημ ιε ημοξ πυκημοξ ηδξ ηίκδζδξ, ζοκ ηδκ αλία ηςκ
βναιιάηςκ πμο απέιεκακ, ζοκ ηδ εέζδ ζημ ηαιπθυ. Ομ ηαιπθυ ήηακ
μοδέηενμ ζπεδυκ ζ’ υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ βζαηί ήηακ πυνμξ πμο ιμζναγυηακ
ηαζ μζ δομ παίηηεξ. Ομ Θέζαεκ οπμθυβζγε ιζα αλία βζα ηάεε δοκαηή ηίκδζδ
ζ’ έκα βφνμ ηαζ δζάθεβε ηδκ ηαθφηενδ.
Όζηενα μ Ξέπανκη ήνεε ζ’ επαθή ιε δομ ελπέν ημο Ξηναιπθ ζηδ
ΐμζηυκδ πμο ζοιπηςιαηζηά δμηίιαγακ έκα άθθμ πνυβναιια. Ομοξ
πνμζηάθεζε κα παίλμοκ ιε ημ Θέζαεκ. «Ομοξ ηνέθακε εκηεθχξ», θέεζ. Ομ
Θέζαεκ δεκ ήηακ ηέθεζμ – ηα ’ηακε εάθαζζα ζημ ηέθμξ ημο παζπκζδζμφ,
ζηάθςκε ζημ θελζηυ, δεκ εηηζιμφζε ηζξ εέζεζξ αέθηζζηα ηαζ ζοπκά ήηακ
πενζηηά επζεεηζηυ. ιςξ μ Ξέπανκη ζηεπηυηακ υηζ ήηακ έημζιμ κα
ακηαβςκζζηεί ιε ημοξ επαββεθιαηίεξ. Έκαξ άθθμξ ελπέν απυ ηδ ΐμζηυκδ
δμηίιαγε ημ πνυβναιιά ημο ζ’ έκα ημονκμοά ηαζ πνμζηάθεζε ημ Θέζαεκ
επίζδξ. Μνμξ δοζανέζηεζα ημο Ογμ Έκηθζ ηαζ ημο Θπμιπ Φεθη, ημ Θέζαεκ
ηενιάηζζε ιε επίδμζδ 8-2, ανηεηή βζα ηδ δεφηενδ εέζδ.
Ώκ ηαζ πμηέ δεκ είπε παίλεζ ζμαανά –ήλενε ηυζμ θίβα βζα ημ
Ξηναιπθ πμο βνάθμκηαξ ημκ ηχδζηα απμηαθμφζε ηα ακαθυβζα «δίζημοξ»–
μ Ξέπανκη είπε ακαπηφλεζ έκα πνυβναιια πμο ιπμνμφζε κα κζηήζεζ ημοξ
ηαθφηενμοξ. Ζαζ ηαηά ηδ δζαδζηαζία, ακαίνεζε πμθθά απυ ηδκ
ηαεζενςιέκδ ζμθία ημο παζπκζδζμφ. Ώθήκμκηαξ ημκ οπμθμβζζηή κα παίλεζ
ιε ημκ εαοηυ ημο, μ Ξέπανκη εηηίιδζε πςξ δεκ άλζγε κα εοζζάγεζξ πυκημοξ
απμθεφβμκηαξ κα ημπμεεηήζεζξ θςκήεκ δίπθα ζε δζπθή αλία βνάιιαημξ,
πνμηεζιέκμο κα απμηνέρεζξ απάκηδζδ ιε ιεβάθδ ηίκδζδ. Δ ακηίθδρδ ηδξ
δζαηίκδζδξ ηςκ βναιιάηςκ – κα παίγεζξ υζμ ημ δοκαηυκ πενζζζυηενα
βνάιιαηα βζα κα πεηφπεζξ ιπαθακηέν ή S– επίζδξ απμδείπεδηε κα ιδκ
οπμζηδνίγεηαζ ιαεδιαηζηά· δ δζαηίκδζδ πενζζζυηενςκ βναιιάηςκ
εκεάννοκε ημκ οπμθμβζζηή κα ηναηάεζ πενζζζυηενα ηαηά βνάιιαηα,
γδιζχκμκηαξ ηζξ ιαηνμπνυεεζιεξ πζεακυηδηέξ ημο. Δ βεκζηή εεςνία έθεβε
πςξ ημ κα παίγεζ ηακείξ πνχημξ ήηακ ηαηυ βζαηί δίκεζ ζημκ ακηίπαθμ ημ
πνχημ άκμζβια ζε εέζεζξ βζα ζηναιπθ. Ομ παίλζιμ ημο Θέζαεκ πνμζδζυνζζε
υηζ δεκ οπήνπε ιεζμκέηηδια ζημ άκμζβια, εηηυξ απυ ηζξ εέζεζξ βζα θέλδ επί
ηνία.
Λ Ξέπανκη ηεθεζμπμίδζε ημ θελζηυ ημο πνμβνάιιαημξ, χζηε ημ
Θέζαεκ κα ιδκ παίγεζ θάεμξ θέλεζξ ηαζ κα ιδκ ηάκεζ έκζηαζδ ζε ζςζηέξ
θέλεζξ. ΐεθηίςζε ηδκ ζηακυηδηά ημο ζημ ηέθμξ ημο παζπκζδζμφ χζηε κα
ηθείκεζ εέζεζξ. Όζηενα, βκχνζζε ημκ Νμκ Οίηενη, μ μπμίμξ ημο είπε βζα έκα
ηεζη πμο είπε ηάκεζ ιε έκα ιυκμ ακαθυβζμ ιε βνάιιαηα.
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Οδκ επμπή εηείκδ, ζηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο ’80, ιυκμ θίβμζ
ημνοθαίμζ παίηηεξ ζοκδφαγακ ηδ ζηναηδβζηή ιε ηα ιαεδιαηζηά. Λ Οίηενη
βζα πανάδεζβια, είπε πνμζπαεήζεζ κα οπμθμβίζεζ ακ ημ Ώ ή ημ Ε ήηακ
«ηαθφηενμ» βνάιια. Ώνπίγμκηαξ ιε Ώ, ηνααμφζε έλζ αηυιδ βνάιιαηα ηζ
έηακε ιζα ηίκδζδ. Βπέζηνεθε ηαζ ηα επηά βνάιιαηα ζημ ζαημφθζ, έαβαγε
έκα Ε ηαζ ηνααμφζε έλζ βνάιιαηα αηυιδ. Λ Οίηενη επακέθααε ημ ηεζη
αιέηνδηεξ θμνέξ βζα κα δεζ πμζμ βνάιια απυ ηα δφμ απέδζδε ζοπκυηενα
ιεβαθφηενμ ζημν ή παναβςβζηά εκαπμιείκακηα βνάιιαηα. Έηακε ημ ίδζμ
ιε θίβμοξ ζοκδοαζιμφξ δφμ βναιιάηςκ ηαζ ιεηά εθάνιμζε ηδκ ίδζα θμβζηή
ζε πθήνεξ ακαθυβζμ. Ήεεθε κα οπμθμβίζεζ ηδκ ηαθφηενδ ηίκδζδ βζα κ’
ακμίλεζ ηακείξ ημ παζπκίδζ.
Δ ακάθοζδ ηδξ πνχηδξ ηίκδζδξ ήηακ λεηάεανδ, δεκ πενζπθεηυηακ
απυ ηζξ εέζεζξ ζημ ηαιπθυ ή ημ ζημν. Έκα απυ ηα ακαθυβζα ημο Οίηενη, ημκ
πνμαθδιάηζζε: AΏADERW. Ππήνπακ ηνεζξ πνμθακείξ ηζκήζεζξ – AWARD,
AWARE & WARED, πμο έπζακακ απυ 18 ςξ 26 πυκημοξ. ιςξ μ Νμκ είπε
ηδ δζαίζεδζδ πςξ ημ AWA (ζηςηζέγζηδ θέλδ βζα ημ away) ήηακ δ ζςζηή
ηίκδζδ. Μήβαζκε εκηεθχξ ακηίεεηα ιε ηα ηαεζενςιέκα. Ομ AWA έπζακε
ιυθζξ 12 πυκημοξ ηαζ άθθαγε δομ θζβυηενα βνάιιαηα απυ ηζξ άθθεξ
επζθμβέξ, έηζζ ηαηά ημκ ζοκδεζζιέκμ ηνυπμ ζηέρδξ ηδξ επμπήξ εα έπνεπε
κα είκαζ αοηυ πμο πάκεζ. Ώθθά μ Νμκ ακηζθήθεδηε πςξ ηα ADER πμο
άθδκε ήηακ πζεακυκ κα ηάκμοκ ζηναιπθ ζημοξ επυιεκμοξ έκα-δομ
βφνμοξ. Ζζ αηυιδ, ημ AWA δεκ επέηνεπε πνυζααζδ ημο ακηζπάθμο ζε
ηεηνάβςκα δζπθήξ αλίαξ θέλδξ ηαζ δεκ έπαζνκε πθδεοκηζηυ, υπςξ ημ
AWARD ι’ έκα S.
Λ Νμκ είπε αημφζεζ βζα ελπέν ημο ηααθζμφ πμο έηνςβακ χνεξ
λακαπαίγμκηαξ ηδκ ίδζα εέζδ βζα κα ηαεμνίζμοκ ηδ «ζςζηή» ηίκδζδ. Λ Νμκ
θακηάζηδηε πςξ έκα ηέημζμ ηεζη εα απέδζδε ηαζ ζημ Ξηναιπθ. Ξ’ έκα
ηναπέγζ ζημ δςιάηζυ ημο, μ Νμκ πήνε ηα AΏADERW απ’ ημ ζαημφθζ.
Μνχηα έααθε ημ AWA ζημ ηαιπθυ. Θεηά ηνάαδλε επηά βνάιιαηα βζα έκακ
οπμεεηζηυ ακηίπαθμ ηζ έηακε ηδκ ηαθφηενδ ηίκδζδ, ηαηαβνάθμκηαξ ημ
ζημν. Θεηά, ιε ηνία βνάιιαηα λακαβέιζζε ημ δζηυ ημο ακαθυβζμ ηζ έηακε
ηδκ ηαθφηενδ ηίκδζδ, ηαηαβνάθμκηαξ ημ ζημν. Έπεζηα, έααθε ημ AWARD
ζημ ηαιπθυ. Θε ηα ίδζα βνάιιαηα πμο είπε ηνααήλεζ βζα ημκ ακηίπαθμ,
έηακε ηδκ ηαθφηενδ ηίκδζδ. Θεηά πήνε δομ αηυιδ βνάιιαηα εηηυξ ηςκ
ηνζχκ πμο είπε πάνεζ αθμφ έπαζλε ημ AWA ηζ έηακε ηδκ ηαθφηενδ ηίκδζδ.
Έηακε ηα ίδζα ιε ημ AWARE. Ξημ ηέθμξ ηςκ ηνζχκ βφνςκ, πνυζεεζε ηα
332

ζημν, δίκμκηαξ έληνα πυκημοξ βζα ηδκ πμζυηδηα ηςκ εκαπμιεζκάκηςκ
βναιιάηςκ.
Λ Νμκ επακέθααε ηδκ άζηδζδ εηαηυ θμνέξ ηαζ άενμζζε ηα
απμηεθέζιαηα. πςξ αηνζαχξ είπε οπμρζαζηεί, ημ AWA είπε ςξ
απμηέθεζια ημ ιεβαθφηενμ ιέζμ υνμ ζημν ιεηά απυ ηνεζξ βφνμοξ. Ώοηυ
δεκ ζήιαζκε υηζ ημ AWA εββουηακ κίηδ. Ώπθχξ έδεζπκε πμζα ηίκδζδ ήηακ
ηαθφηενδ απυ ηδκ άπμρδ ηςκ πζεακμηήηςκ. Λ Νμκ οπέααθε ημ πνυαθδια
βζα ζογήηδζδ ζ’ έκα Αεθηίμ ηςκ ελπέν ηαζ πενίιεκε κα δεζ ηδκ απάκηδζδ.
Ζακείξ δεκ δζάθελε ημ AWA ηαζ μζ πζμ πμθθμί μφηε πμο ημ ακέθενακ.
Ώκ έκαξ οπμθμβζζηήξ ιπμνμφζε κα εηπαζδεοηεί κα ηάκεζ έκα ηέημζμ
ηεζη, οπέεεζε μ Νμκ, εα αμδεμφζε ημοξ παίηηεξ κα ηαηαθαααίκμοκ
ηαθφηενα ηζξ απμθάζεζξ ημοξ. Έηζζ, υηακ μ Νμκ ζοκάκηδζε ημκ Ξέπανκη,
ημο είπε βζα ημ ηεζη ημο ηαζ ημο πνυηεζκε κα ηαηαπζαζηεί ιε ακάθμβα
πνμαθήιαηα. Λ Ξέπανκη έβναρε έκα πνυβναιια πμο έηνεπε πίθζεξ θμνέξ
βζα ηάεε εέζδ ηαζ επζαεααίςζε ημ εφνδια ημο Νμκ, υηζ ημ AWA ήηακ δ
ακχηενδ ηίκδζδ. Λ Ξέπανκη πνυζεεζε ηδ θεζημονβία «πνμζμιμίςζδξ» ζημ
Θέζαεκ.
Σξ ηζξ ανπέξ ημο ’90, υθμ ηαζ πενζζζυηενμζ ημνοθαίμζ ελπέν
ααζίγμκηακ ζημ Θέζαεκ. Ομοξ αμδεμφζε κα δμοκ πμφ ηαζ πυηε έηακακ
θάεδ. «θμζ έπμοκ δζαννμέξ», ιμο θέεζ μ Οζάνθζ Ζάνμθ, πνμβναιιαηζζηήξ
οπμθμβζζηχκ απυ ηδ Θζκεζυηα ηαζ ημνοθαίμξ παίηηδξ ηδξ επμπήξ. «Μμφ
πάκεζξ πυκημοξ; Θήπςξ ζμο δζαθεφβμοκ ζηναιπθ; Ξμο δζαθεφβμοκ
επζηαθφρεζξ; Βίκαζ ζημ ηέθμξ ημο παζπκζδζμφ; Ήηακ ημ ηέθεζμ ενβαθείμ». Λ
Ογμ Έκηθζ, πμο υηακ έπαζε απυ ημ Θέζαεκ ζημ κηειπμφημ ημο
πνμβνάιιαημξ ζε ημονκμοά είπε ιζθήζεζ πενζθνμκδηζηά, ηεθζηά γήηδζε
ηάεε παζπκίδζ βζα ημ μπμίμ βζκυηακ ακάθοζδ ζημ Αεθηίμ ηδξ Βεκζηήξ
Έκςζδξ Ξηναιπθ, κα εθέβπεηαζ εκακηίμκ ημο οπμθμβζζηή. (Ξημ ηέθμξ δ
Hasbro πνμζέθααε ημκ Ξέπανκη ηζ αβυναζε ημ Θέζαεκ βζα κα θηζάλεζ έκα
CD-ROM Ξηναιπθ, ημ μπμίμ εεςνείηαζ ζζπονυηενμ απυ μπμζμκδήπμηε
άκενςπμ· ηένδζζε ημκ Θαη ηαζ ημκ Γ.Β. Ογυεθ έλζ-ηνία ζε έκακ αβχκα πμο
δζμνβάκςζε ημ Ιζμο Γζμνη Οάζιξ Θάβηαγζκ ημ 1998, βζα έκα άνενμ βζα ηδκ
πεκηδημζηή επέηεζμ ημο Ξηναιπθ).
Λ Θπνάζακ Ξέπανκη ηαζ μ εηδυηδξ ηςκ «Ζοηεχκςκ» Ιζη
Θπάθανκη άνπζζακ κα πνμαάθθμοκ ιαεδιαηζηέξ εεςνίεξ. Ομ ηφνζμ
επζπείνδιά ημοξ ήηακ υηζ μζ αλίεξ ηςκ βναιιάηςκ ημο Θέζαεκ ιπμνμφζακ
κα θδθεμφκ οπυρδ υπζ ιυκμ απυ έκακ οπμθμβζζηή αθθά ηζ απυ έκακ
παίηηδ πάκς απυ ημ ηαιπθυ. Ομ Θέζαεκ ηαλζκμιμφζε ηα βνάιιαηα απυ ημ
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ηαθφηενμ πνμξ ημ πεζνυηενμ, ηάπςξ έηζζ: ιπαθακηέν, S, E, X, Z, R, A, H, N,
C, D, N, T, I, J, K, L, P, O, Y, F, B, G, W, U, V, Q. Ομ Ξηναιπθ είκαζ παζπκίδζ
ιε άενμζζια ιδδέκ, εεςνδηζημθμβμφζακ μζ Θπάθανκη ηαζ Ξέπανκη, ιε ημ
ζφκμθμ ηδξ αλίαξ ηςκ εηαηυ βναιιάηςκ κα είκαζ ιδδέκ. Λζ παίηηεξ εα
ιπμνμφζακ κα ηάκμοκ οπμθμβζζιμφξ ηδξ αλίαξ ηςκ ηζκήζεςκ ηαζ ηςκ
βναιιάηςκ ζημ ζαημφθζ, ηαηά ηδ δζάνηεζα εκυξ παζπκζδζμφ. Λ απχηενμξ
ζημπυξ ήηακ κα δμεεί ζε υθα ιζα ανζειδηζηή αλία, έηζζ χζηε δ εηηίιδζδ
ηςκ οπμρήθζςκ ηζκήζεςκ κα βίκεζ ιδπακζηή, απαζηχκηαξ απυ ημοξ παίηηεξ
ιυκμ κα πνμζεέημοκ ιζα ζεζνά ανζειμφξ.
Ζάπμζμζ ελπέν πθεφαζακ, ηάπμζμζ εαφιαζακ. ιςξ ιυθζξ ημ
Θέζαεκ άνπζζε κα πνμζμιμζάγεζ ηζκήζεζξ βζ’ αοημφξ πνδζζιμπμζχκηαξ ηζξ
αλίεξ ηςκ βναιιάηςκ, πνμέηορακ θαεζκέξ ζδέεξ. πζ ιυκμ οπήνπε ιζα
ακάθοζδ οπμθμβζζηή βζα κα οπμζηδνίλεζ ηζκήζεζξ, αθθά ημ Θέζαεκ
ιπμνμφζε κα αμδεήζεζ ηαζ ζηζξ απακηήζεζξ ηςκ ενςηδιάηςκ. Μμζα
βνάιιαηα ήηακ ηαθφηενμ κα ηναηδεμφκ ή κα παζπημφκ; Ξε πμζμ ζδιείμ ημο
παζπκζδζμφ ήηακ ηαθφηενμ κα είκαζ ημ ηαιπθυ εοιεηάαθδημ; Μμζμ ήηακ ημ
ηυζημξ ζοβηεηνζιέκςκ ηζκήζεςκ ηαζ ακηαπακηήζεςκ; «Ήηακ έκα παγθ»,
θέεζ μ Ζάνμθ. «Αζαθμνεηζηυ απυ ημ ζηάηζ, ημ μπμίμ έπεζ ακαθοεεί ιέπνζξ
εζπάηςκ βζα εηαημκηάδεξ πνυκζα. Βίπεξ κα οπμθμβίζεζξ πνάβιαηα πμο
ηακείξ δεκ είπε οπμθμβίζεζ πμηέ πνζκ».
Μθέμκ, οπάνπμοκ θίβεξ εεςνδηζηέξ ηαζκμημιίεξ. Δ δζαιάπδ ημο
Ξηναιπθ ιεημίηδζε ζημ CGP, μκ-θάζκ, ημ μπμίμ, υπςξ ηάεε πχνμξ
ζογήηδζδξ, είκαζ ιμθοζιέκμξ ιε ραθζδζζιέκα απμζπάζιαηα, άζπδια
αζηεία, πενζαοημθμβίεξ ηαζ αηεθέζθμνεξ ζογδηήζεζξ· ζαήκς αοηυιαηα ηα
ηνία ηέηανηα ηςκ ιδκοιάηςκ. ιςξ υηακ ζηέθκμκηαζ εέζεζξ ημο ηαιπθυ, δ
πμζυηδηα αεθηζχκεηαζ. Λζ οπμθμβζζηέξ εηηεθμφκ πνμζμιμζχζεζξ πμο
απανηίγμκηαζ απυ πζθζάδεξ δμηζιέξ πμο είκαζ βκςζηέξ ςξ «επακαθήρεζξ».
Ζάπμζμζ παίηηεξ αβαπμφκ ηζξ πνμζμιμζχζεζξ, θίβμζ ηζξ απμννίπημοκ ςξ
άζπεηεξ. Λ Θάνθμκ θέεζ υηζ είηε ηενδίγεζξ έκα παζπκίδζ είηε υπζ –ηάεε
παζπκίδζ είκαζ δζαθμνεηζηυ– ηαζ ιζα πνμζμιμίςζδ δεκ ημ επδνεάγεζ αοηυ.
Μάνα πμθθμί παίηηεξ, εζδζηά μζ πνμβναιιαηζζηέξ, θέεζ, εεςνμφκ ηζξ
απμθάζεζξ ημο Θέζαεκ εοαββέθζμ. «Λζ πνμζμιμζχζεζξ είκαζ πενζηηχιαηα»,
θέεζ μ Θάνθμκ.
ιςξ μζ πνμζμιμζχζεζξ απμηαθφπημοκ υπζ ακ ιζα ηίκδζδ ηενδίγεζ
ή πάκεζ έκα ζοβηεηνζιέκμ παζπκίδζ, αθθά ακ δ ηίκδζδ απμθένεζ ιεβαθφηενδ
πζεακυηδηα κίηδξ απυ ηζξ άθθεξ ηζκήζεζξ. «Λ άκενςπμξ δεκ ιπμνεί κα ηάκεζ
ελήιζζζ πζθζάδεξ επακαθήρεζξ ζ’ έκα παζπκίδζ είημζζ πέκηε θεπηχκ, έηζζ
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θεζημονβζηά πνέπεζ κα παξ ιε ηδ δζαίζεδζή ζμο», θέεζ μ Θπμιπ Φεθη.
«Οεθζηά, δ δζαίζεδζδ είκαζ απμζηαβιέκδ ειπεζνία ηαζ δ πνμζμιμίςζδ
πανέπεζ ιεβάθμ υβημ ειπεζνίαξ. Λ ζημπυξ πμο βίκμκηαζ μζ πνμζμιμζχζεζξ
δεκ είκαζ βζα κα ανεζξ πμζα ηίκδζδ έπνεπε κα είπεξ ηάκεζ, αθθά κα αθθάλεζξ
ηδ ζηέρδ ζμο χζηε κα είκαζ πζμ πζεακυ κα ηάκεζξ ηδκ ηίκδζδ πμο πνέπεζ
ζημ ιέθθμκ».
Έηζζ, ζ’ έκα ημονκμοά, ηνααάς ζηδκ ανπή ηα CEEGPP?. Μαίγς
PEP. Ώνβυηενα, ακανςηζέιαζ ακ ημ PEP ήηακ ημ ηαθφηενμ ηαζ γδηάς
αμήεεζα απυ ημκ Γ.Β. Ογυεθ. Θεηά απυ 6.910 επακαθήρεζξ, ημ Θέζαεκ θέεζ
υηζ ημ PEG ηενδίγεζ ημ 56,1 % ηςκ παζπκζδζχκ, αημθμοεμφιεκμ απυ ηα PEC,
CEP ηαζ ιεηά ημ PEP. Αζάθελα ηδκ ηέηανηδ ηαθφηενδ ηίκδζδ, δ μπμία
ηενδίγεζ ιυκμ ημ 47,5 % ηςκ πενζπηχζεςκ. (Λ Ογυεθ ιμο θέεζ πςξ ημ G εη
θφζεςξ δεκ ηαζνζάγεζ ηαθά ιε ημ C ή ημ Ν. Λ πζμ ηαθυξ ζοκδοαζιυξ
ζοιθχκςκ ακάιεζα ζ’ αοηά ηα ηνία βνάιιαηα είκαζ ημ CP, θέεζ, ηαζ ημ C
είκαζ μ ανπδβυξ βζαηί είκαζ ηαθυ βνάιια βζα ζηναιπθ).
Ώπμννμθδιέκμξ ζηα ζιέζθ ηαζ ηα εεςνδηζηά άνενα ηαζ ζε παθζά
παζπκίδζα Ξηναιπθ πμο παίπεδηακ απυ ιεβάθμοξ παίηηεξ, θαίκεηαζ κ’
αθθάγς ηνυπμ ζηέρδξ. Λζ ζηαηζζηέξ ιαεαίκμοκ θοθαηίγμκηαξ ζηδ ικήιδ
ημοξ ιεβάθα παζπκίδζα ηαζ ακαθφμκηαξ ηζξ εέζεζξ ημο Φίζεν, ημο Θυνθζ,
ημο Ζαπαιπθάκηα ηαζ ημο Θπμηαίκζη. Ώθθάληε ηα μκυιαηα ιε αοηά ηςκ
Έκηθζ, Ζαπεθέημ, Ξένιακ ηαζ Γηίιπζμκ ηαζ ημ Ξηναιπθ δεκ δζαθένεζ. Μάκς
απ’ ημ ηαιπθυ δεκ οπάνπεζ ηνυπμξ κα οπμθμβίζς ακ ημ ζζυηζιμ
ζοβηεηνζιέκςκ βναιιάηςκ πμο ιέκμοκ είκαζ –4,5 ή –3,5 ή υηζ ημ Ο έπεζ αλία
–0,8 πυκημοξ, εκχ ημ Ι –0,2. Ώθθά ιπμνχ κα ηαηαθάας βζαηί παίγεζ νυθμ
ηαζ κα πνδζζιμπμζήζς ηζξ πθδνμθμνίεξ βζα κα ζηεθηχ πζμ θμβζηά,
βκςζηζηά ηαζ ιαεδιαηζηά – πζμ ααεζά.
Βίκαζ ιένμξ ηδξ μνβακζηήξ δζαδζηαζίαξ βζα κα βίκεζξ ηαθφηενμξ ζε
ηάηζ. Ομ ακηάθθαβια ηδξ ιεθέηδξ θέλεςκ είκαζ θακενυ: ακαβκςνίγς
πενζζζυηενεξ θέλεζξ ηαζ ηζξ παίγς. Λζ αθθαβέξ δζαίζεδζδξ πμο ηεθμφκηαζ
ζημκ εβηέθαθυ ιμο είκαζ πζμ θεπηέξ: έπς ηαθφηενδ πςνζηή αίζεδζδ ημο
ηαιπθυ, εκημπίγς ηα ζηναιπθ ζηζβιζαία, ηνααχκηαξ απυ ημ ζαημφθζ λένς
υηζ έπς πάνεζ αηνζαχξ επηά βνάιιαηα, βκςνίγς εκζηζηηςδχξ υηζ ιζα θέλδ
είκαζ ηαθφηενδ απυ ιζα άθθδ ζε δεδμιέκμ ζδιείμ ημο παζπκζδζμφ. Ζαζ βζα κα
παναθνάζς ημ ζπυθζμ ημο Αζηαζηή ημο Ώκχηαημο Αζηαζηδνίμο Μυηεν
Ξημφανη βζα ηδκ πμνκμβναθία, «δεκ ιπμνχ αηυιδ κα μνίζς ηδκ ηαθή
ηίκδζδ ζημ Ξηναιπθ, αθθά ανπίγς κα ηαηαθαααίκς πμζα είκαζ υηακ ηδ
αθέπς».
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Αεκ ημζιάιαζ ηαθά ζηα ημονκμοά Ξηναιπθ. Οα ιαθαηά ζηνχιαηα
ηςκ λεκμδμπείςκ ιε ηα ιαλζθάνζα-δχνμ ηςκ εηαζνεζχκ ηαζ ηζξ ζοκεεηζηέξ
ημοαένηεξ είκαζ άαμθα. Ζαζ οπάνπεζ πάκημηε ηάπμζμξ ζοβηάημζημξ, έκαξ
Θάνθμκ πμο νμπαθίγεζ ή έκαξ ηαναβιέκμξ Θαη. Έιεζκα ιυκμξ ιμο ηζξ
πνχηεξ θμνέξ, θίβεξ, αθθά άνπζζα κα αζζεάκμιαζ ζακ δθίεζμξ – μ
δδιμζζμβνάθμξ πμο εδναζχκεζ ηδκ πανείζαηηδ ζδζυηδηά ημο ανκμφιεκμξ
κα είκαζ έκαξ απυ ημ πθήεμξ ηαζ πμο ζπαηαθά ηα θεθηά ημο· ηα επζπθέμκ
εηαηυ δμθάνζα ακά ημονκμοά θαίκμκηαζ απνείαζηδ πμθοηέθεζα, ζδζαίηενα
ιε ημκ Θαη ή ημκ Θάνθμκ κα δακείγμκηαζ ηα καφθα ημο θεςθμνείμο ή κα
ηάκμοκ ηνάηα βζα βεφιαηα.
Ομ Ώκαημθζηυ Μνςηάεθδια Ξηναιπθ ιε ημοξ είημζζ αβχκεξ ημ
Ξααααημηφνζαημ ηδξ Διέναξ ηςκ Μνμέδνςκ1, δεκ οπυζπεηαζ λεημφναζδ.
Θζα πζμκμεφεθθα έπεζ νίλεζ είημζζ πυκημοξ ζημ Ιηάκιπενζ ηαζ πανέθοζε
ημοξ αοημηζκδηυδνμιμοξ βφνς απυ ηδκ ακαημθή. Λζ παίηηεξ θηάκμοκ
ανβμπμνδιέκμζ, ακ θηάκμοκ. Έλζ παίηηεξ ειπθέημκηαζ ζε ηνμπαία
αηοπήιαηα ηαε’ μδυκ· έκαξ ηφπμξ ηαηαζηνέθεζ εκηεθχξ ημ αιάλζ ημο,
πηοπάεζ ημ ηεθάθζ ημο ζημ πανιπνίγ ηαζ ιεηά παναηάεζ ημ αοημηίκδημ ηαζ
παίνκεζ ημ ηνέκμ. (Ώοηυ δεκ είκαζ ηίπμηα. Ζάπμηε έκαξ ακειμζηνυαζθμξ
δζέθοζε έκα ηιήια εκυξ λεκμδμπείμο ζημ Λπάζμ υπμο βζκυηακ έκα
ημονκμοά· μζ αβχκεξ ζοκεπίζηδηακ ζημ απνυζαθδημ ημιιάηζ). Οεθζηά ηα
ηαηαθένκμοκ 113 παίηηεξ ζοκμθζηά.
Έπς πείζεζ ημκ εαοηυ ιμο κα πζζηέρεζ υηζ δ δζμνβάκςζδ αοηή εα
πνμζδζμνίζεζ ηδκ πνυμδυ ιμο. Λζ ζοιιεηέπμκηεξ είκαζ δοκαημί. ιςξ δ
ααειμθμβία ιμο πήβε ζημ 1501 ιεηά ημ Θπενκη Εκ Ρακη ηαζ ηχνα είκαζ πζμ
πάκς, ζημ 1524. Έπς ιεθεηήζεζ ζηθδνά ηαζ έπς βοικαζεεί ηαηηζηά βζα κα
ακεαάζς ρδθά ημ επίπεδμ εκένβεζάξ ιμο· ιυθζξ θηάκς ζημ Εκ ημο Έεακ
Άθεκ, ηνααάς βζα ημ ιζηνμζημπζηυ βοικαζηήνζμ ηαζ ηαααθάς ημ αηίκδημ
πμδήθαημ (ηνζάκηα πέκηε θεπηά), ιεηά ηνέπς ζημκ ηνμπυ (δεηαπέκηε θεπηά)
πνζκ ημ λεηίκδια ηςκ βφνςκ ημ ανάδο. Ζάκς ηζξ πνμιήεεζέξ ιμο ζημ
ημπζηυ ζμοπενιάνηεη: ιζζή κημογίκα ιπακάκεξ, ηνία πμνημηάθζα, δομ
ιπμοηάθζα κενυ, πέκηε ζμημθάηεξ Ζθζθ, ηνεζξ ζμημθάηεξ Think!2, έκα
θνέζημ ποιυ Ξαιάκεα ιε επζκάηζα. Βίιαζ πνμεημζιαζιέκμξ βζα Ξηναιπθ ή
βζα θίβεξ ιένεξ ζε πονδκζηυ ηαηαθφβζμ.
1
2

Η 3ε Γεπηέξα ηνπ Φεβξνπαξίνπ πνπ είλαη αξγία, αθηεξσκέλε ζηνπο πξνέδξνπο ησλ ΗΠΑ.
θέςνπ!
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Λζ αβχκεξ ανπίγμοκ ιε ηαεοζηένδζδ πάκς απυ ιζα χνα θυβς ημο
πζμκζμφ ηαζ ηνεζξ αναδζκμί αβχκεξ ηδξ Μαναζηεοήξ ηεθεζχκμοκ ανηεηά
ιεηά ηα ιεζάκοπηα. Μάς 2-1 αθθά είιαζ ελακηθδιέκμξ. Ομ νμθυζ ζημ
δςιάηζυ ιαξ είκαζ ιζα χνα ιπνμζηά, πνάβια πμο μφηε εβχ, μφηε μ Θαη
ηαηαθαααίκμοιε πνζκ ημ επυιεκμ πνςί. Έηζζ, υηακ ζηανθαθχκς ζημ
ηνεαάηζ, κμιίγς υηζ είκαζ 2:00 π.ι. Μακζηυξ ιε ηονζεφεζ: είιαζ ηαηάημπμξ,
δεκ πνυηεζηαζ κα ημζιδεχ ανηεηά, είιαζ ηαηαδζηαζιέκμξ κα παίλς πεκζπνά.
ηακ αθοπκίγμιαζ ιεηά απυ ιζα ακήζοπδ κφπηα, κμιίγς υηζ είκαζ 9:00,
αθθά είκαζ ιυκμ 8:00.
Θμθαηαφηα, ζημ ηέθμξ ημο Ξαααάημο έπς επίδμζδ 7-3 ηαζ είιαζ
ζηδκ ηνίηδ εέζδ απυ ημοξ 34 παίηηεξ ζηδκ ηαηδβμνία 2. Ώπέπς απυ ημ
ιεηαιεζμκφπηζμ Ξηναιπθ ζηδκ αίεμοζα αβχκςκ, αθθά ηάκς ημ θάεμξ κα
ηζεηάνς ημ υκμια ημο πνχημο ιμο ακηζπάθμο ημ πνςί ηδξ Ζονζαηήξ. Βίκαζ
μ Ώιίη Οζαηναιπάνηζ, πμο πνμδβείηαζ ιε επίδμζδ 9-1 ζημ πνχημ ημο
ημονκμοά. Εκδυξ ζηδκ ηαηαβςβή, μ Ώιίη είκαζ έιπεζνμξ παίηηδξ ημο
SOWPODS ηαζ ημο Ίκηενκεη· ιεηά απυ πνυηαζδ ημο Θπμιπ Φεθη ηαζ ημο
Γ.Β. Ογυεθ, πμο έπμοκ παίλεζ ιαγί ημο μκθάζκ, μ Ώιίη ημπμεεηήεδηε ζηδκ
ηαηδβμνία 2 απυ ημκ Νμκ Οίηενη, μ μπμίμξ δζεοεφκεζ ημ Ιηάκιπενζ. Λ Ώιίη
είκαζ πνυηοπμ ελπέν: οπμρήθζμξ βζα δζδαηημνζηυ ζηδκ επζζηήιδ ηςκ
οπμθμβζζηχκ ζημ Μνίκζημκ, ιε ημ αζμβναθζηυ ημο κα πενζθαιαάκεζ ιζα
ενβαζία ιε ημκ ηίηθμ «Έκα παιδθυηενμ υνζμ ζηδκ πενζπθμηή ηδξ

πνμζεββζζηζηήξ ένεοκαξ ιε ηδ ιέεμδμ ηςκ εββφηενςκ ζδιείςκ βζα ημκ ηφαμ
ημο Ράιζκ». «Ζαθή ηφπδ», θέεζ μ Ογυεθ ζανηαζηζηά υηακ ημο θές ιε πμζμκ
παίγς. Ξημ ηνεαάηζ, βονίγεζ ζημ ιοαθυ ιμο πχξ εα παίλς δζαθμνεηζηά
εκακηίμκ αοημφ ημο ηφπμο πμο ακήηεζ ζημοξ αθδεζκμφξ ελπέν.
Μανά ημ ηαθυ ιμο λεηίκδια, λαθκζηά δεκ κζχες ηδκ ίδζα
αοημπεπμίεδζδ υπςξ υηακ έθοβα απυ ημ Θπενκη Εκ Ρακη. Λζ ακηίπαθμζ
είκαζ δοκαηυηενμζ, μζ ααειμθμβίεξ ηαηάηαλδξ ορδθυηενεξ, μζ παίηηεξ πζμ
πεπεζναιέκμζ ηαζ μ ακηαβςκζζιυξ ζηθδνυηενμξ ζημ δεφηενμ ιζζυ ημο
ημονκμοά. Μνμζπαεχ κα είιαζ ζακ ημκ Έκηθζ. Ηές ζημκ ηαενέθηδ υηζ εα
ηενδίζς, αθθά δεκ πείεμιαζ. Θμο θαίκεηαζ πςξ πενκάκε χνεξ χζπμο κα
ημζιδεχ ηζ φζηενα λοπκάς πάθζ, πμθφ κςνίξ. Ξημ δςιάηζμ έπεζ ή πμθφ
γέζηδ ή πμθφ ηνφμ. Δ πανμοζία ημο Θαη ιε εηκεονίγεζ. Γζαηί δεκ έθενα ηα
οπκςηζηά ιμο πάπζα;
Ράκς απυ ημκ Ώιίη, μ μπμίμξ πνάβιαηζ απμδεζηκφεζ υηζ είκαζ
ζηακυξ παίηηδξ ιε ζδιακηζηή βκχζδ θέλεςκ (ηαζ επζπθέμκ παίνκεζ ηαζ ηαθά
βνάιιαηα). Θεηά ηενδίγς ηα ιζζά απυ ηα έλζ παζπκίδζα ηδξ διέναξ ηαζ
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πάς ζηδ Αεοηένα ιε ηδκ υβδμδ εέζδ ηαζ επίδμζδ 10-7, ζπεδυκ έλς απ’ ημ
παζπκίδζ θυβς ιζαξ ηίκδζδξ πμο εα ιε ηαηαηνέπεζ εηείκδ ηδ αναδζά ηαζ
ανηεηέξ άθθεξ αηυιδ. Ξημκ αβχκα 16, δ ακηίπαθυξ ιμο Ώκ Ξάθεκηζθ, δ
κεμτμνηέγα πμο παίγεζ απυ ηδ δεηαεηία ημο ’70, ακμίβεζ ιζα ηαθή εέζδ
ανβά ζημ παζπκίδζ, παίγμκηαξ QUIRE ηαηαηυνοθα, ανπίγμκηαξ απυ ηδ
δεφηενδ βναιιή ηαζ θηζάπκμκηαξ ηα UN, IT & RE.
Ώκ έπς έκα S, ιπμνχ κα ηάκς ηαοηυπνμκα ιζα θέλδ πμο θήβεζ ζε S
ηαζ ημ SQUIRE, ζηδ βναιιή ηνζπθήξ αλίαξ θέλδξ. Ζαζ ημ ηάκς. Οα
βνάιιαηά ιμο είκαζ ANKRUVS ηζ έπς δεηαπέκηε θεπηά ζημ πνμκυιεηνυ
ιμο, βζαηί δ Ώκ ηζ εβχ πεηάιε ηάης ζηναιπθ ηαζ ηυκηνα ηζκήζεζξ ζακ κα
ηνέπμοιε κα πνμθάαμοιε ημ ηνέκμ. ιςξ δεκ ιπμνχ κα εθέβλς ηδ πανά
ιμο. Ξακ παζδί πμο ημο δίκμοκ έκα πζάημ ζμημθάηεξ, ηαηαανμπείγς ηδκ
εοηαζνία ηαζ παίγς βνήβμνα RANKS, ημ πνχημ πνάια πμο αθέπς, βζα 42,
ηαζ έπς έκα ηαθυ πνμαάδζζια, 394-316. Ώοηυ ήηακ, ηέθμξ ημ παζπκίδζ,
ηενδίγς, αδδιμκχ βζα ημκ αβχκα 17. Ρηοπάς ημ πνμκυιεηνυ ιμο.

Δ ζμημθάηα ακεααίκεζ ζημ θαζιυ ιμο. Ώπ-ςπ. Έθηζαλα ιζα εέζδ
βζα ζηναιπθ ηάης απυ ημ R ζημ RANKS. Ζαζ ηα δομ ιπαθακηέν είκαζ, ζηδ
βθχζζα ημο Ξηναιπθ, άθακηα. Ονααάς ηα AEEGTUV. Θπθζαπ. Δ Ώκ
παίγεζ PICrATE (πδιζηυ άθαξ) βζα 76, αάγμκηαξ ημ Β ηάης απυ ημ R ιμο
ηαζ παίνκεζ ημ δεφηενμ ιπαθακηέν, πνάβια πμο λένς βζαηί δεκ οπάνπμοκ
άθθα βνάιιαηα ζημ ζαημφθζ. Ρνδζζιμπμζχ ηα επυιεκα δεηαηνία θεπηά
πνμζπαεχκηαξ
κα
ηάκς
ηαποδαηηοθμονβίεξ
βζα
ιζα
κίηδ,
απμηοβπάκμκηαξ. Ώκ είπα παίλεζ KNARS ή KNURS (ελμβηχιαηα ζε
δέκηνμ) ή αηυιδ ηαθφηενα, VANS, ακηζθαιαάκμιαζ πςξ δεκ εα ’πα δχζεζ
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ζηδκ Ώκ πμθθέξ πζεακυηδηεξ βζα ζηναιπθ ηάπμο, εηηυξ απυ ηδκ
οπάνπμοζα εέζδ ζηδ βναιιή 15 (ιέζς ημο Β), επεζδή ημ Ζ παίνκεζ ιυκμ Ώ
ηαζ ηαιία δζβνάιιαηδ θέλδ δεκ ανπίγεζ ιε V. Βίιαζ ηυζμ απμηανδζςιέκμξ
πμο, ιεηά ημ δείπκμ (ιε ηδκ Ώκ ηαζ άθθμοξ), παίγς δομ θζθζηά παζπκίδζα,
παναααίκμκηαξ ηδκ οπυζπεζή ιμο κα απέπς απυ ημ ιεηαιεζμκφπηζμ
Ξηναιπθ.
Ξηνζθμβονκάς ζημ ηνεαάηζ ιμο. Δ ζηναιπθζηή ιμο ατπκία,
ηαηαθαααίκς, δεκ έπεζ κα ηάκεζ ιε ημοξ ζδζυιμνθμοξ ζοβηάημζημοξ ή ηα
οπμαθθενβζηά ιαλζθάνζα. Ομ παζπκίδζ ιε παβζδεφεζ ζ’ έκα αβςκζχδεξ
ελαβκζζηζηυ ιανηφνζμ. Ξηεκαπςνζέιαζ βζα ηα KNARS & KNURS. Ζάθμζ ζε
δέκηνμ; Ζάθμζ ζημκ εβηέθαθυ ιμο. Ιμενά λακαπαίγς ηα ζεκάνζα ημο
ηέθμοξ ημο παζπκζδζμφ.
Θεηά ζηέθημιαζ πανμφιεκα πμο ανήηα ημ MILLiArE (ιμκάδα
ειααδμφ) ζ’ έκα κοπηενζκυ θζθζηυ παζπκίδζ, αθθά ιεηακζχκς πμο έπαζα ημ
πζμ αιοκηζηυ ηαζ δδιζμονβζηυ MILLcAKE (ημ ηαηάθμζπμ πνεζανζζιέκμο
θζκανυζπμνμο), ιε ημ μπμίμ οπμβνάθεζ ηα ζιέζθ ημο έκαξ έθδαμξ εζδήιμκαξ
ημο Ξηναιπθ ιε ααειμθμβία άκς ημο 1900 ηαζ ιε η’ υκμια Ογυζ Θάθζη (ημ
MILLCAKE είκαζ δ ιζηνυηενδ θέλδ πμο έπεζ υθα ηα βνάιιαηα ημο
επςκφιμο ημο).Ομ MILLiArE ιμο εοιίγεζ ημ DECIARE, έκα ζηναιπθ πμο
ιυθζξ έιαεα. Λζ ζηέρεζξ βζα έκακ αβχκα μδδβμφκ ζημκ επυιεκμ ηαζ
εοιάιαζ παιμβεθχκηαξ ηδκ επζηάθορδ έλζ βναιιάηςκ πμο έηακα ζε
δζαδμπζηέξ ηζκήζεζξ, ημ BELATED δίπθα ζημ RETINAE, θηζάπκμκηαξ ηα RE,
EL, TA, IT, NE & AD ηαοηυπνμκα.
Ώθθά δ πενδθάκζα ιμο οπμπςνεί ζε ακεπάνηεζα ηαεχξ δ
ζοκείδδζή ιμο νέεζ. Θοιάιαζ πμο έπαζλα GURNIES* ζημκ αβχκα 17 ηαζ ηδ
βθίηςζα, υιςξ είπα ρέιαηα βζ’ αοηυ ζε ηάπμζμκ, υηζ ημ REUSING δεκ
πςνμφζε ζημ ηαιπθυ. Ξοθθμβίγμιαζ ηζ εα βζκυηακ ακ λεηζκμφζα ζςζηά ημ
παζπκίδζ ιμο εκακηίμκ ημο Ώιίη ιε ημ FOB, ηναηχκηαξ ηα AENR, ακηί εκυξ
θάεμοξ, ημο BARONE*, ζημ μπμίμ μ Ώιίη ηυθθδζε ημ Ο βζα κα ηάκεζ ημ
ζηναιπθ ημο, BARONET. Ξηέθημιαζ βζα βνάιιαηα πμο είπα ηαζ βνάιιαηα
πμο δεκ είπα. Μθαηίδζα ιε βνάιιαηα λεπφκμκηαζ έλς απ’ ημ ηεθάθζ ιμο ηαζ
πθακχκηαζ ζημκ αζεένα, ζακ ημ ηαημοάγ ζημ πένζ ημο Νίηζζ Ηακη. Θοιάιαζ
έκακ επακαθαιαακυιεκμ εθζάθηδ ηδξ παζδζηήξ ιμο δθζηίαξ: βζβακηζαία
λφθζκα ηνίβςκα ηαζ ηεηνάβςκα ηαζ παναθθδθυβναιια κα πζέγμοκ ημ
ηεθάθζ ιμο ηαζ κα ιδκ ιπμνχ κα ζηεθηχ. Ήηακ αοηά ηα λφθζκα ημιιάηζα,
πνμάββεθμξ ηςκ πθαηζδίςκ ημο Ξηναιπθ πμο ιε ηαηαηνέπμοκ ηχνα;
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Βπζπεζνχ επζζηνμθή ζηδ βδ, οπμθμβίγμκηαξ ηζ εα έπνεπε κα ζοιαεί
ζημ 10-7 ιμο βζα κα πζάζς ημοξ επζηεθαθήξ ιε ημ 12-5: Βίκαζ δοκαηυκ ηνία
άημια κα ιδκ ηενδίζμοκ δφμ αβχκεξ; Ζζ αηυιδ ηέζζενεζξ κα ιδκ ηενδίγμοκ
ηνεζξ; Ληέζ, ακ μ Βκη ηζ μ Ώιίη πάζμοκ ημοξ πνχημοξ δφμ ηζ μ Νυο ιε ημκ
Ογέζιζ ηα ιμζνάζμοκ ηζ δ Ώκ πάζεζ δομ θμνέξ ηζ εβχ δεκ πάζς ηαευθμο…
Γζαηί πέηαλα ημοξ δομ αιθίννμπμοξ ημ Ξάαααημ; Γζαηί λεηίκδζα
ηζαπαηζμφθζηα ιε ημκ Ώιίη; Γζαηί δεκ έπαζλα KNURS ή VANS;
ΐθέπς ηα ηυηηζκα ρδθία ημο νμθμβζμφ δίπθα ζημ ηνεαάηζ. Βίκαζ
7:10 π.ι. Ονααάς ηα ζηεπάζιαηα πάκς απ’ ημ ηεθάθζ ιμο. Ώκδζοπχ
ιήπςξ παναημζιδεχ. Λ Θαη δεκ είπε κα ιαξ λοπκήζμοκ ιε ηδθέθςκμ. Δ
ηαιανζένα πηοπάεζ ζηζξ 7:12. 7:12! ΐβάγς ιζα θςκή βζα κα θφβεζ. Οα
βνάιιαηα δεκ ε’ αθήζμοκ ημ ηεθάθζ ιμο. Ξηζξ 8:20 εβηαηαθείπς ηάεε
εθπίδα ακάπαοζδξ. Θέθς κ’ αββίλς ηα βνάιιαηα ηαζ κα πηοπήζς ημ
πνμκυιεηνμ. Δ αδνεκαθίκδ απμθαζίγεζ.
Ξήης. Μθφζμο. Οεκηχζμο. Ιηφζμο. Φάε.
Μαίλε.
«Βθεοεενία, πνυκμξ, ςθεθζιυηδηα, εοηαζνία – ηέημζεξ έκκμζεξ
απμηνοζηαθθχκμκηαζ βφνς απυ ημκ παίηηδ παζπκζδζχκ», έβναρε μ
Ώθελάκηεν Ζυηιπενκ ημ 1974 ζημ αζαθίμ ημο, Θάηαζμ πάεμξ: Ομ ζηάηζ ηαζ
μ Ρμνυξ ημο Θακάημο. «Γζαηί ηάπμζμζ παίηηεξ εείγμκηαζ ζημ παζπκίδζ ηδξ
πνμηίιδζήξ ημοξ; Γζαηί μ δνμιέαξ ιεβάθςκ απμζηάζεςκ ηονακκάεζ ημκ
εαοηυ ημο ηαηακαθχκμκηαξ αηέθεζςηα ιίθζα ηαεδιενζκά, μ μδδβυξ
αβχκςκ ηαπφηδηαξ ακηζιεηςπίγεζ ημκ εάκαημ ιε ηυζμ δοζιεκείξ
πζεακυηδηεξ, μ ηγμβαδυνμξ επζζηνέθεζ βζα κα πάζεζ ηζ άθθα, μ ζηαηζζηήξ
ελακηθείηαζ ιε ηυζεξ χνεξ παζπκζδζμφ; Λ ακενςπζζιυξ έπεζ πμηίζεζ ηα
θζαάδζα ημο εθεφεενμο πνυκμο ηαζ ηςκ παζπκζδζχκ ιε πμθθέξ δεζημθμβζηέξ
εεςνίεξ. Ώθθά ζημκ ηυζιμ ηςκ παζπκζδζχκ απθχκμκηαζ εηηάζεζξ ζηυημοξ,
πνμηαηαθήρεςκ, άβνζςκ εκζηίηηςκ ηαζ εοηεθχκ επζεοιζχκ».
Ξπεδυκ υθμζ μζ ιεβάθμζ ζηαηζζηέξ ηαθαζπςνμφκηακ απυ δζάθμνεξ
κεονχζεζξ, κεονζηέξ ηαηαννεφζεζξ ηαζ ροπζηέξ κυζμοξ. Λ Ζυηιπενκ είδε ημ
ζηάηζ ςξ ροπμθμβζηή ηαηάζηαζδ ηαζ εθάνιμζε ηδ θνμτδζηή εεςνία ζημ
ίδζμ ημ παζπκίδζ ηαζ ζηζξ πνμζςπζηυηδηεξ πμο ηαηαηνχβμκηακ απ’ αοηυ.
Βονφηενα, νχηδζε, «Μχξ μζ άκενςπμζ ηα αβάγμοκ πένα ιε ηδκ αδνάκεζα,
ηδκ ακία, ηδκ ιαηαζυηδηα; Οζ ζοιααίκεζ υηακ πνάβιαηζ έπμοκ κα δμοθέρμοκ
ηαζ κα ζπεδζάζμοκ ηδ γςή ημοξ βφνς απ’ αοηή ηδ δναζηδνζυηδηα;»
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Βκχ μζ Θαη, μζ Θάνθμκ ηαζ μζ Γ.Β. Ογυεθ εηδδθχκμοκ πμθθά απυ
ηα ακηζημζκςκζηά παναηηδνζζηζηά ηςκ παζηηχκ ελπέν, ζημ Ξηναιπθ μζ
πενζζζυηενμζ απυ ημοξ ημνοθαίμοξ ελπέν ζζμννμπμφκ ηδκ αθμζίςζή ημοξ
ιε ηδκ πνμξ ηα έλς γςή ημοξ. Ζάπμζμζ είκαζ απυθοηα θοζζμθμβζημί,
άκενςπμζ βζα ημοξ μπμίμοξ δεκ έπς βνάρεζ εδχ βζ’ αοηυκ αηνζαχξ ημκ
θυβμ, υπςξ μ Ογζι Ζνάιεν, έκαξ βεκεζμθυνμξ, βθοημιίθδημξ επαββεθιαηίαξ
δζμνεςηήξ ηεζιέκςκ απυ ηδ Θζκεζυηα πμο ηαηαηάζζεηαζ ηνίημξ ζηδ ΐυνεζα
Ώιενζηή ηαζ μ Ογζν Θεκη, ηαεδβδηήξ θαηζκζηχκ ζ’ έκα θφηεζμ ηςκ
πνμαζηίςκ ηδξ ΐμζηυκδξ πμο είκαζ ηέηανημξ ηαζ μ Θπμιπ Έθζηζμκ,
ηαεδβδηήξ ηδξ Ιμιζηήξ Ξπμθήξ ημο Γέζθ ιε ααειμθμβία ηαηάηαλδξ 1900,
ημκ μπμίμ βκςνίγς ζημ Ιηάκιπενζ.
Λζ ηαθφηενεξ παίηηνζεξ πενζθαιαάκμκηαζ ζηδ ζπεηζηά θοζζμθμβζηή
ηαηδβμνία επίζδξ. Ώπθχξ δεκ είκαζ πμθθέξ. Ώκ ηαζ πενζζζυηενεξ βοκαίηεξ
απ’ υηζ άκδνεξ παίγμοκ αβςκζζηζηυ Ξηναιπθ, μζ ανζεκζημί ημνοθαίμζ ελπέν
είκαζ ζοκηνζπηζηά πζμ πμθθμί. Θυκμ ιζα βοκαίηα έπεζ ηενδίζεζ ημ εεκζηυ –δ
Νίηα Ιμν ημ 1987– ηαζ δ υβδμδ εέζδ ηδξ ημ 1998 ήηακ δ ιμκαδζηή θμνά
πμο ιπήηε βοκαίηα ζηδκ πνχηδ δεηάδα. Θυκμ ιζα βοκαίηα, δ Ηίγα κημι,
εηπνμζχπδζε ηζξ ΔΜΏ ζηδ Θεθαμφνκδ ηαζ ηαιία ζημ παβηυζιζμ ημο 1997.
Μμηέ δεκ οπήνπακ πζμ πμθθέξ απυ έλζ βοκαίηεξ ζημοξ πνχημοξ πεκήκηα,
πνυζθαηα είκαζ ιυκμ ηνεζξ ηαζ δεκ οπάνπμοκ βοκαίηεξ-θαζκυιεκα ζημκ
πχνμ. Ξημ Ιηάκιπενζ, οπμθμβίγς, δ ηαηδβμνία 1 είκαζ 30% εδθοηή, δ
ηαηδβμνία 2 35%, δ ηαηδβμνία 3 60% ηαζ δ ηαηδβμνία 4 90%.
Ομ πνάβια δεκ δζαθένεζ ζε άθθα παζπκίδζα. Λζ άκδνεξ οπενέπμοκ
ηςκ βοκαζηχκ ζημ αβςκζζηζηυ ζηάηζ ιε πενίπμο είημζζ πνμξ ιία. Ομ
πμκηνυ πυηεν είκαζ ζπεδυκ ελ’ μθμηθήνμο ηεζημζηενυκδ. Ομ ηδθεμπηζηυ
ζυμο «Μμζμξ εέθεζ κα βίκεζ εηαημιιονζμφπμξ», επζηνίεδηε ανπζηά βζα ημκ
ιζηνυ ανζειυ βοκαζηχκ πμο ήηακ ζηακέξ κα πνμηνζεμφκ ηδθεθςκζηά ζημ
ζυμο. Ξε ζπέζδ ιε ημ ζηάηζ, ηαηά ημκ Ζυηιπενκ, «μζ βοκαίηεξ εοηοπχξ δεκ
έπμοκ ηδκ ροπμθμβζηή δζάπθαζδ ή ημκ δοκαιζζιυ πμο πνμαζαάγμοκ έκακ
επζδέλζμ ζημ παζπκίδζ ζηδκ πνχηδ εέζδ. Ζάπμζμξ εα ιπμνμφζε κα
πνμζεέζεζ πςξ ζηζξ βοκαίηεξ πμηέ δεκ παναπςνήεδηε μ πμθζηζζιζηυξ
πχνμξ βζα κα ενέρμοκ αοηή ηδ θδεανβζηή αθθά εκεμοζζχδδ πναηηζηή ζε
ιζα άζημπδ εκαζπυθδζδ, δ μπμία έπεζ ηνμθμδμηήζεζ ηζξ πανάλεκεξ
ηανζένεξ ηςκ ιεβάθςκ πνςηαεθδηχκ». Ξημ Ξηναιπθ, δ απάκηδζδ ίζςξ
είκαζ απθή. «Μζεακυκ βζαηί έπμοκ γςέξ έλς απ’ αοηά ηα ζηαηά», θέεζ έκαξ
ανζεκζηυξ ελπέν.
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Λζ ημνοθαίεξ βοκαίηεξ ημο Ξηναιπθ δεκ δζαθςκμφκ. Ξημ
Ιηάκιπενζ γδηάς απυ ηνεζξ ημνοθαίεξ βοκαίηεξ –ηζξ Νίηα Ιμν, Ογακ
Ιηίλμκ ηαζ Ηζκ Ζμφζιακ– κα ιζθήζμοκ βζα ημ θφθμ ημοξ ηαζ ημ Ξηναιπθ.
Οδκ ηεθεοηαία κφπηα ηδξ ηεηναήιενδξ δζμνβάκςζδξ πάιε πάκς ζημ
δςιάηζμ πμο ιμζνάγμκηαζ δ Ογακ ιε ηδκ Ηζκ. Αεκ είκαζ υπςξ υηακ ιζθάς ιε
ημοξ ημνοθαίμοξ άκδνεξ. Λζ ηνεζξ βοκαίηεξ είκαζ θίθεξ εδχ ηαζ είημζζ
πνυκζα. ηακ ηαευιαζηε δεκ πθαηεζάγμοκ βζα βνάιιαηα, δεκ ζογδημφκ
εέζεζξ, μφηε ακηαθθάζζμοκ ακαβνάιιαηα. Θζθάκε υθεξ ιαγί, ιμζνάγμκηαζ
ζζημνίεξ ηαζ ημοηζμιπμθζά ηαζ βεθάκε δίπςξ ηεθεζςιυ. Δ
απμιαβκδημθχκδζδ ηδξ ηαζέηαξ δεκ είκαζ εφημθδ.
Δ Νίηα άνπζζε κα παίγεζ Ξηναιπθ υηακ ήηακ κεανή ιδηένα ηαζ
γμφζε ζημ Μανη Ξθυμοπ ημο Θπνμφηθζκ. Έκα ανάδο πάθαζε μ θέαδηαξ ηζ
ήνεε έκαξ θίθμξ ιε έκα ζεη ημο Ξηναιπθ. Φηζάλακε ιζα μιάδα Ξηναιπθ ζηδ
βεζημκζά, είδακ ιζα δζαθήιζζδ βζα έκα ημονκμοά ηαζ δ Νίηα πήβε. Βίπε
δζααάζεζ ιυκμ θίβεξ ααζζηέξ θίζηεξ, υιςξ απμδείπεδηε θοζζηυ ηαθέκημ.
«Ήιμοκ πάκηα ηαθή ζηα ιαεδιαηζηά ηαζ ζηα εέιαηα θμβζηήξ ηαζ μζ
πενζζζυηενμζ έιμζαγακ κα είκαζ ηφπμζ ηςκ ημιπζμφηεν ή ηδξ θμβζηήξ», θέεζ δ
Νίηα.
ηακ ηένδζζε ημ εεκζηυ ημο Ηαξ ΐέβηαξ, δ Νίηα είπε ηνία παζδζά
ζημ ζπίηζ ηζ έκακ ζφγοβμ ζηζξ επζπεζνήζεζξ ηζκδιαημβνάθμο. Οεθείςκε ηδ
ζπμθή πθδνμθμνζηήξ ημο ημθεβίμο Θπνμφηθζκ. «Ζαηά ηάπμζμ ηνυπμ, ημ
Ξηναιπθ ι’ έζςζε», θέεζ δ Νίηα πμο έπεζ πνάμ, ζηνμββοθυ πνυζςπμ ηαζ
ιζθάεζ ιε ημοξ ζηνςημφξ ηυκμοξ ημο Θίζζβηακ υπμο ιεβάθςζε. Θπήηε ζημ
εεκζηυ ιε ααειμθμβία 1911, ιυθζξ έλς απυ ημοξ πνχημοξ πεκήκηα. Θε ηνεζξ
αβχκεξ κα οπμθείπμκηαζ, δ Νίηα μφηε πμο ηαηάθααε υηζ είπε πζεακυηδηεξ κα
κζηήζεζ· έπνεπε κα ηδξ ημ πεζ μ Ογμ Έκηθζ. Μανέθααε ημ ανααείμ ηςκ 5.000
δμθανίςκ εη ιένμοξ υθςκ ηςκ βοκαζηχκ ημο παζπκζδζμφ.
Δ Ογακ ιεβάθςζε παίγμκηαξ Ξηναιπθ ηαζ άθθα παζπκίδζα ζ’ έκα
ζπίηζ ζημ Ιηεθαβμοέζν, ιε ηέζζενεζξ αδενθμφξ. «Μζκβη-πμκβη, ιπζθζάνδμ,
πανηζά, Ξηναιπθ, Θαζηενιάζκη, Ξηναηέβημ, ηακάζηα, πζκάηθ, ζηάηζ», θέεζ
δ Ογακ ιε ηδκ δοκαηή, 78 ζηνμθχκ θςκή ηδξ ηαζ ηδκ πνμθμνά ηςκ
ηεκηνμακαημθζηχκ πμθζηεζχκ. «Ώκηζθήθεδηα πυζμ ηαθή ήιμοκ υηακ ήιμοκ
πενίπμο δχδεηα εηχκ ηαζ ήιαζηακ ζημ Ζεκηάηζ, έπαζγα ιε ιζα εεία πμο
ήηακ ηαεδβήηνζα αββθζηχκ ηαζ ηδκ έζηζγα. Ξηέθηδηα πςξ έπνεπε κα ήιμοκ
πμθφ ηαθή ζ’ αοηυ εθυζμκ ηένδζγα ιζα ηαεδβήηνζα αββθζηχκ».
Ομ πνχημ ημονκμοά ηδξ Ογακ ήηακ ημ 1981 ζημ Μυημκμγ. Λζ
πνχημζ ηνεζξ ήηακ βοκαίηεξ. «Αεκ είπα ζδέα υηζ μζ βοκαίηεξ ιπμνμφζακ κα
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πανααβμφκ ζ’ αοηυ», θέεζ δ Ογακ. Θέζα ζε δομ πνυκζα, είπε ααειμθμβία
2000. «Ώοηή ήηακ δ ιμκαδζηή πενίμδμξ πμο έηακα αοηυ πμο εα ’θεβα
αθδεζκή ιεθέηδ».
«Ήηακ αθμζζςιέκδ», θέεζ δ Νίηα, πμο ζπάκζα ιεθεηάεζ ηχνα.
«Ήιμοκ πμθφ αθμζζςιέκδ», θέεζ δ Ογακ.
Δ Ογακ ήηακ ημκηά ζηα είημζζ πέκηε ηδξ, ιε δφμ παζδζά ηαζ ζημ
δνυιμ βζα έκα δζαγφβζμ υηακ έβζκε ημνοθαία παίηηνζα. Θζα άθθδ ημνοθαία
βοκαίηα ηδξ διέναξ είπε πανυιμζα ειπεζνία. «Ζαζ μζ δομ ιαξ θηάζαιε ρδθά
ηαεχξ δζενπυιαζηακ απυ άηοπμοξ βάιμοξ, πνμζπαεχκηαξ κα πάνμοιε
ηδκ απυθαζή ιαξ, κα ηενδίζμοιε ηδκ αοημεηηίιδζδ», θέεζ δ Ογακ πμο
ενβάγεηαζ ςξ θμνμηεπκζηυξ. «Ζαζ εηεί εζηζάζαιε υηακ λεθφβαιε απυ ημκ
άηοπμ βάιμ».
Δ Ηζκ, Ιεμτμνηέγα, έπαζγε θίβμ Ξηναιπθ ιε ηδ ιδηένα ηδξ ιεηά ημ
ημθέβζμ, αθθά ηακείξ απυ ημοξ θίθμοξ ηδξ δεκ εκδζαθενυηακ. Φθαμοηίζηαξ
πμο πήνε επάλζα πηοπίμ ιάζηεν απυ ηδ ιμοζζηή ζπμθή Ογμφθζανκη, δ Ηζκ
δίδαζηε ζηδκ Βανασηή Έκςζδ Ιέςκ ηδξ 92δξ μδμφ, υηακ βκχνζζε έκακ
πζακίζηα πμο εκδζαθενυηακ βζα ημ Ξηναιπθ. Δ Ηζκ βνήβμνα ακαηάθορε
ημοξ μιίθμοξ ηαζ ηα ημονκμοά. ιςξ φζηενα, δ κμιζηή ζπμθή ηαζ επηά
πνυκζα ζε ιζα ιεβάθδ εηαζνεία ημο Θακπάηακ ηδκ ειπυδζγακ κα παίγεζ
ηαηηζηά. ηακ δ εηαζνεία ηαηέννεοζε, έβζκε ζμαανή ηαζ ιεθέηδζε
ζπμθαζηζηά χζπμο κα πζάζεζ ημοξ πνχημοξ πεκήκηα.
Μάκς απυ ημ ηαιπθυ, δ ηαεειζά ημοξ είκαζ ζμαανή ηαζ ειανζεήξ.
Δ Νίηα είκαζ δ πζμ κδθάθζα ηαζ ακαθοηζηή. Δ Ηζκ είκαζ επζεεηζηή ηαζ
ζεεκανή – ιζζεί ηδκ ήηηα. Δ Ογακ, ιε εζδζηυηδηα ζημ «δμθμθμκζηυ» ηέθμξ
ημο παζπκζδζμφ, είκαζ δ πζμ «ανζεκζηή», εκεμοζζχδδξ ζηδκ ακάθοζδ εέζεςκ
ημο ηαιπθυ, πνυεοιδ κα ηαοπδεεί βζα ηζξ ζηακυηδηέξ ηδξ, ιέβζζηα
επζννεπήξ ζε «ζηζβιέξ Ξηναιπθ», υπςξ ηδ θμνά πμο έπαζγε εμνοαςδχξ
ζηδ δζάνηεζα εκυξ επζηήδεζμο θυβμο βζα έκακ παίηηδ ζημ ημονκμοά ημο
Ράνηθμνκη. Οζξ νςηάς βζα πμζμκ θυβμ ηαιία βοκαίηα δεκ έπεζ ηάκεζ αοηυ
πμο έηακε μ Έκηθζ: κα αθζενχζεζ ηδ γςή ημο ζημ παζπκίδζ, κα
απμικδιμκεφζεζ ημ OSPD απ’ ηδκ πνχηδ ςξ ηδκ ηεθεοηαία ζεθίδα.
«Λ Ογμ είπε κα θνμκηίγεζ ημκ Ογμ», θέεζ δ Ογακ. «Ββχ ηαζ δ Νίηα
είπαιε παζδζά. Βίπαιε ιζα γςή». Ξοκεπίγεζ. «Ξηέθημιαζ απθχξ υηζ είιαζηε
πζμ ζζμννμπδιέκεξ. Βίκαζ απθχξ έκα πνάια ζημ μπμίμ ηοπαίκεζ κα είιαζηε
ηαθέξ ηαζ επίζδξ κα ημ απμθαιαάκμοιε. Βίκαζ ιυκμ ιζα πθεονά ηδξ γςήξ
ιαξ. Μαίηηεξ ζακ ημκ Ογυεθ Ξένιακ δεκ έπμοκ ηαζ πμθθά άθθα. Ώοηυ είκαζ
πμο ηάκμοκ υθμ ηζ υθμ».
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Δ Ηζκ θέεζ υηζ δεκ είκαζ ιυκμ ημ βεβμκυξ υηζ μζ άκδνεξ θαίκεηαζ κα
είκαζ πζμ πνυεοιμζ κα ζοβηεκηνςεμφκ απμηθεζζηζηά ζημ Ξηναιπθ. Ίζςξ
είκαζ πζμ βενά δειέκμζ ιε ηα παζπκίδζα, υπςξ αηνζαχξ είκαζ ιε ηδκ
απμικδιυκεοζδ ιέζςκ υνςκ ζημ ιπέζγιπμθ, ηδκ ακααίςζδ ιαπχκ ημο
ειθοθίμο πμθέιμο ηαζ ημ παίλζιμ δθεηηνμκζηχκ παζπκζδζχκ.
«Βίκαζ ημ ηζ αάγμοκ ζε πνμηεναζυηδηα», θέεζ δ Ογακ.
«Ίζςξ είκαζ έηζζ», θέεζ δ Νίηα.
«Δ πνμεοιία κα ημ ηάκμοκ;» νςηάς. «Δ απμθαζζζηζηυηδηα κα ημ
ηάκμοκ;»
«πζ, υπζ», θέεζ δ Ηζκ. «Ώκ δεζξ ζηδ ιμοζζηή, ανίζηεζξ ιεβάθμοξ
πζακίζηεξ πμο είκαζ βοκαίηεξ, ιεβάθμοξ αζμθζζηέξ πμο είκαζ βοκαίηεξ. Αεκ
είκαζ απμθαζζζηζηυηδηα. Γζαηί είκαζ μζ βοκαίηεξ επζηοπδιέκεξ ζηδ ιμοζζηή
ζε πμζμζηυ ιεβαθφηενμ απ’ υηζ ζημ Ξηναιπθ;»
«Έκα ιένμξ απ’ αοηυ είκαζ απμθαζζζηζηυηδηα», θέεζ δ Ογακ. «Αεκ
είιαζ ηαζ πμθφ ιεθεηδνή. ηακ παίγς, είιαζ πμθφ αθμζζςιέκδ.
Ξοιαμοθεφμιαζ πμθθά πνάιαηα. ιςξ υηακ είιαζ ζπίηζ, ημ Ξηναιπθ δεκ
οθίζηαηαζ. Μμθφξ ηυζιμξ ιμο έπεζ πεζ υηζ ακ πναβιαηζηά ιεθεημφζα
ζηθδνά, εα ήιμοκ ιέζα ζημοξ ημνοθαίμοξ παίηηεξ».
«Ουηε, βζαηί δεκ ημ ηάκεζξ;» νςηάς.
«Έπς δομ παζδζά. Έπς έκα εββυκζ. Έπς ζπίηζ. Έπς δμοθεζά. Ζάκς
ιπέζιπζ-ζίηζκ δομ ανάδζα ηδ αδμιάδα. Ομ Ξηναιπθ δεκ έπεζ πνμηεναζυηδηα,
εηηυξ ηζ ακ είιαζ ζε ημονκμοά».
ηακ θές υηζ μζ ιεβάθμζ ακαβναιιαηζζηέξ θαίκεηαζ κα είκαζ
άκδνεξ, δ Ογακ παναηδνεί υηζ ηαζ ηάπμζεξ βοκαίηεξ είκαζ ιεβάθμζ
ακαβναιιαηζζηέξ. Ξδιεζχκς υιςξ υηζ δεκ ηζξ έπς δεζ πμηέ κα ηάεμκηαζ ηαζ
κα παίγμοκ ακαβνάιιαηα ζηδ ιία ημ πνςί ζε ημονκμοά.
«Λζ άκδνεξ πνεζάγμκηαζ αοημεπζαεααίςζδ», θέεζ δ Ογακ.
Δ Ηζκ οπμζηδνίγεζ δζζηαηηζηά υηζ μζ βοκαίηεξ ίζςξ δεκ είκαζ
πνμβναιιαηζζιέκεξ βζα ακηαβςκζζιυ, ζδζαίηενα εκακηίμκ ηςκ ακδνχκ.
Ππάνπεζ ημ εέια ηδξ ηεζημζηενυκδξ· μζ βοκαίηεξ δεκ μνιμφκ
θμονημοκζαζιέκεξ έλς απ’ ηδκ αίεμοζα αβχκςκ, δεκ νίπκμοκ βνμεζέξ
ζημοξ ημίπμοξ, μφηε ανίγμοκ θςκαπηά βζα ηδκ ηαηή ημοξ ηφπδ ή ημ άζπδιμ
παζπκίδζ (ακ ηαζ έπς δεζ ιζα βοκαίηα ηάπμηε κα ηα ρέθκεζ ζ’ έκακ πάκς απυ
ημ ηαιπθυ, ζ’ έκακ αβχκα ημονκμοά – ήηακ μ θίθμξ ηδξ). Βπίζδξ,
οπάνπμοκ ίζςξ δζαθμνέξ ζηδ ζοιπενζθμνά πμο ηάκμοκ ηζξ βοκαίηεξ κα
θμαμφκηαζ κα πεηφπμοκ ιε επζεεηζηυ ηνυπμ, κα θμαμφκηαζ κα πνμζαάθμοκ
ηάπμζμκ. Θυθζξ ηδκ ίδζα ιένα, ακαθένς, πήνα δφζημθα ιζα κίηδ εκακηίμκ
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ηδξ Γμοέκηζ Ηίηιακ, ηδ βοκαίηα πμο κίηδζα ζημκ ηεθεοηαίμ βφνμ ημο
Θπενκη Εκ Ρακη, ηαζ ιεηά ιμο είπε, «Βίιαζ εοπανζζηδιέκδ πμο κίηδζεξ βζαηί
θαζκυζμοκ ηυζμ ακαζηαηςιέκμξ».
«Αεκ εέθεζξ κα πνμηαθέζεζξ αοηή ηδκ ακαζηάηςζδ. Ομ ’πς κζχζεζ»,
θέεζ δ Ηζκ. «Θε ηαηέπθδλε υηακ ηαηάθααα υηζ ηζ εβχ ηδκ είπα, βζαηί δεκ
ιεβάθςζα έηζζ. Θεβάθςζα βζα κα ζηέθημιαζ, κα ηα ηαηαθένκς – είζαζ
έλοπκδ, έπεζξ ηαθέκημ, ιπμνείξ κα ηάκεζξ υ,ηζ εέθεζξ. ιςξ ηαηά ηάπμζμ
ηνυπμ είπα ηαζ ημ άθθμ κα ζοιααίκεζ, επίζδξ. Βπζζηνέθς ζοκέπεζα ζηδκ
ζδέα υηζ μζ εβηέθαθμζ ζηα δφμ θφθα υκηςξ θεζημονβμφκ δζαθμνεηζηά».
Δ Ογακ ηαζ δ Νίηα δεκ ζοιιενίγμκηαζ ηδ ιδηνζηή ακηίθδρδ υηζ δεκ
εέθμοκ κα ηάκμοκ ηαηυ ζημοξ άθθμοξ, υιςξ υθεξ ζοιθςκμφκ πςξ δεκ
έπμοκ ηδ ιμκμιακή αθμζίςζδ ηςκ ακδνχκ κα απμικδιμκεφμοκ θέλεζξ.
Ώπθχξ δεκ εκδζαθένμκηαζ. Αεκ ηνχκε χνεξ ενιδκεφμκηαξ πνμζμιμζχζεζξ
ημο Θέζαεκ ή οπμθμβίγμκηαξ ημ ζζμδφκαιμ ηςκ βναιιάηςκ πμο ιέκμοκ.
Κένμοκ αοηυ πμο λένμοκ ηαζ παναιέκμοκ ακηαβςκζζηζηέξ ιέζς ηςκ
επζδελζμηήηςκ ηαζ ηδξ ζηναηδβζηήξ ηζ υπζ απυ ηαεανή βκχζδ θέλεςκ.
Λζ πζμ πμθθέξ βοκαίηεξ, θέκε μζ ίδζεξ μζ βοκαίηεξ, ημζηάγμοκ ακ
ιπμνμφκ κα ανμοκ ηάπμζα θέλδ. Αεκ βονκάκε υθεξ ηζξ απακηήζεζξ ζημ
ηεθάθζ ημοξ. Δ Ογακ ακαηαθεί ζηδ ικήιδ ηδξ έκα παζπκίδζ ιε ημκ Ογυεθ
Γμουπκζη, πνυκζα πνζκ.
«Μαίγεζ REOVIRUS», θέεζ δ Ογακ. «Οχνα λένς υηζ ημ REOVIRUS
είκαζ θέλδ. ιςξ θέεζ, “Σ καζ, είκαζ απυ ηδ θίζηα ηςκ Β-I-O-U”. Ζζ
ανπίγεζ…ιπθα ιπθα ιπθα SOUVENIR, ιπθα ιπθα ιπθα REOVIRUS, ιπθα
ιπθα ιπθα».
«Ξφζηδια», θές.
«Λζ άκδνεξ είκαζ πζμ ιεεμδζημί», θέεζ δ Νίηα.
«Ιζχες υηζ δεκ λένς μφηε ημ ιζζυ απυ ημ θελζηυ», θέεζ δ Ογακ.
«Ουηε πχξ ηα ηαηαθένκεηε;» νςηάς.
Δ Ογακ ακαθένεζ υηζ είκαζ ηαθή ζημ κα λεζηανηάνεζ ακαθυβζα ιε
άζπδια βνάιιαηα, κα αθέπεζ δοκαηυηδηεξ ζημ ηαιπθυ ηαζ κα ηάκεζ ιζηνέξ
πμθφπθμηεξ ηζκήζεζξ – υπζ ζημ κα ανίζηεζ δοζκυδηεξ θέλεζξ. Ξοιθςκμφκ
ζημ υηζ, ιε ηδκ απμοζία ηαηηζηήξ ιεθέηδξ, εοιμφκηαζ ανηεηέξ θέλεζξ απυ ηα
είημζζ πνυκζα πμο παίγμοκ βζα κα παναιέκμοκ ακηαβςκζζηζηέξ ζε ορδθυ
επίπεδμ. Ιμιίγς υηζ είκαζ ιεηνζυθνμκεξ βζα ηδ βκχζδ ημοξ ζηζξ θέλεζξ.
«Ζαθά», ζδιεζχκεζ δ Νίηα, «δεκ είιαζηε ηαζ ημο επίπεδμο ημο 2000».
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Ομ επυιεκμ πνςί, δ Νίηα ηενδίγεζ έκακ απ’ ημοξ ηνεζξ αβχκεξ, αθθά
αοηυ είκαζ ανηεηυ βζα κα ηενιαηίζεζ ζημ ακαημθζηυ πνςηάεθδια ιε
επίδμζδ 15-5 ηαζ ζηδκ πνχηδ εέζδ.
Ρηοπάς ιε ημ δελί ιμο πένζ ημ ηναπέγζ πμο παίγς ηαζ βονκάς ιε
μνβή, ιυθζξ πμο ζοβηναηχ έκακ χνζιμ Θάνθμκ ιέζα ιμο. Ώκάιεζα απυ
ζθζβιέκα δυκηζα αβάγς έκα «Αζάμθε!» Θέθς κα εηημλεφζς ημ ηαιπθυ
πάκς ζημκ ημίπμ· ακ είπα ιπαζημφκζ ημο βημθθ εα ημ ’ζπαγα ζημ βυκαηυ
ιμο.
Θυθζξ έπς πάζεζ ημκ πνχημ αβχκα ηδξ ηεθεοηαίαξ διέναξ απυ ημκ
Ονέαμν Ξίθζ, έκακ πνάμ παίηηδ απ’ ημ Ομνυκημ πμο έπεζ ααειμθμβία 1600.
Ομ ζημν είκαζ 391-385. Ράκς απυ πνυκμ· έπμκηάξ ημκ οπεναεί θζβυηενμ απυ
έκα θεπηυ, παίνκς πμζκή 10 πυκηςκ.
Ώθμφ ηεθεζχκμοιε ιε ηα θφθθα αβχκμξ, ιμονιμονίγς «ηαθυ
παζπκίδζ» ηαζ αβαίκς ζακ ζίθμοκαξ έλς απ’ ηδκ αίεμοζα· πανά θίβμ κα
πηοπήζς έκακ παίηηδ πμο ιπαίκεζ ιε ηδκ πυνηα πμο έζπνςλα πμθφ
δοκαηά. Μεηάς έκα «ζοββκχιδ» αθθά δεκ ηυας ημκ αδιαηζζιυ ιμο. Οδκ
ηάκς βζα έλς ηαζ είιαζ εοβκχιςκ πμο ιπμνχ κα αθέπς ιέζα απυ ηζξ
βοάθζκεξ πυνηεξ, δίπςξ ημκ ηίκδοκμ κα ζαηαηέρς ηάπμζμκ αεχμ. Λ Ηάνζ
Ξένιακ ζηέηεηαζ εηεί ιε ηα πένζα ζηζξ ηζέπεξ ημο ρδθμηάααθμο ηγζκ ημο,
νμοθχκηαξ θίβμ ηαεανυ αένα.
«Γαιχημ!» μονθζάγς. Αομ θμνέξ. Ονεζξ θμνέξ. ΐαδίγς ηάκμκηαξ
ηφηθμοξ, ιε ημ ηεθάθζ ιμο ηανθςιέκμ ζηα μονάκζα, θςκάγμκηαξ ηζ άθθεξ
ηαηάνεξ ζημκ παβςιέκμ πεζιενζκυ αένα. Λ Ηάνζ ι’ ελεηάγεζ πενίενβα ζακ
κα ’ιαζ παβζδεοιέκμ άβνζμ εδνίμ. Ξπεδυκ πενζιέκς κ’ ανπίζεζ κα ηναηάεζ
ζδιεζχζεζξ.
Λ Ηάνζ είκαζ ακέηθναζημξ ηζ αηάναπμξ. Μμηέ δεκ ημκ έπς δεζ κα
πάκεζ ηδκ ροπναζιία ημο ζε αβχκα. Ξημκ υιζθμ, θίβμοξ ιήκεξ κςνίηενα,
αννςζηδιέκμξ απυ έκα ανβυ παζπκίδζ, έβναρα πνυπεζνα ζημ
ζδιεζςιαηάνζυ ιμο «ΜΏΕΓΒ ΓΝΔΓΛΝΛΟΒΝΏ». Λ Ηάνζ πμο έηοπε κα ’καζ
ημκηά εηείκδ ηδ ζηζβιή, άνπαλε ημ ζηοθυ ιμο ηαζ πνυζεεζε «ΐΗΏΖΏ!»
Ήηακ υιςξ πάκηα αλζυπζζημξ ζοιαμοθάημναξ ηαζ ζημ εέια ημο πνυκμο.
Γκςνίγεζ υηζ είκαζ δ απίθθεζμξ πηένκα ιμο. ηακ ανίζης ημκ Ηάνζ κα ιε
πενζιέκεζ έλς, είκαζ ζακ κα ιπήηα ιυθζξ ζημ βναθείμ ημο βοικαζζάνπδ.
Ώημφεζ οπμιμκεηζηά ημκ ελάραθιμ ιίζμοξ βζα ημκ εαοηυ ιμο,
ανηεηά έλοπκμξ βζα κα βκςνίγεζ υηζ μζ ζοιαμοθέξ δεκ εα αμδεμφζακ ηχνα.
Ώκηίεεηα, ιε ηέπκδ βονίγεζ αιέζςξ ηα ανκδηζηά ζε εεηζηά: «Κένεζξ, υζμ
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ηαθφηενμξ βίκεζαζ, ηυζμ πζμ ζμαανά θαίκεηαζ κα ημ παίνκεζξ. Ώοηυ είκαζ
ηαθυ».
ΐέααζα, ζηέθημιαζ, αθθά δ αεθηίςζή ιμο δεκ ιε ειπυδζζε απ’ ημ κα
ηα ηάκς εάθαζζα. Ζαζ επεζδή αεθηζχεδηα, δ ζπμοδαζυηδηα ηςκ καοαβίςκ
θαίκεηαζ ιεβαθφηενδ –εζδζηά υηακ πνυηεζηαζ βζα ηα ίδζα θάεδ πμο έηακα
ζακ εναζζηέπκδξ. Φαίκεηαζ κα πνμζεββίγς ιαγί ηδκ ελεζδίηεοζδ ηαζ ηδ
κεφνςζδ ζημ Ξηναιπθ, ιε πθήνδ οπμηαβή.
Γονκάς ιέζα. Βίιαζ ιαεδιαηζηά αθακζζιέκμξ, υπςξ θέκε ζημ
ιπέζγιπμθ, αθθά ιε δομ κίηεξ ιπμνχ αηυιδ κα ηενιαηίζς ρδθά, ζηδκ ηνίηδ
εέζδ. Κεηζκάς ημκ επυιεκυ ιμο αβχκα ι’ έκα επζεεηζηυ θάεμξ 46 πυκηςκ,
ημ VEXILY*, πμο ιέκεζ ζημ ηαιπθυ, ζοβπφγμκηαξ ημκ ακηίπαθυ ιμο.
Ζενδίγς 438-399. Οχνα είιαζ 11-8. Λ ηεθεοηαίμξ ιμο ακηίπαθμξ είκαζ μ
Ιυεθ Ηίαενιμν, πμο έπεζ θηάζεζ ζημ 1899 ηαζ ημκ μπμίμ κίηδζα κςνίηενα
ζημ ημονκμοά. Μαίγμοιε ςναία, (παίγς ILIA, παίγεζ CILIA, παίγς
CILIAE*, πμο ιέκεζ ζημ ηαιπθυ). Βίκαζ ιπνμζηά 80 πυκημοξ υηακ παίνκς
ημ πνχημ ιπαθακηέν ηαζ παίγς EROTIcA. Ξοκεπίγς ηνααχκηαξ ημ δεφηενμ
ιπαθακηέν. Θεηά απυ ηακά δομ ιζηνέξ ηζκήζεζξ, είιαζ πίζς 252-199. Οα
βνάιιαηά ιμο είκαζ AMNSTU?, ηα μπμία θηζάπκμοκ άθεμκεξ θέλεζξ απυ
ιυκα ημοξ (δεηαηέζζενζξ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα). Ώθθά ημ ηαιπθυ δεκ είκαζ
ακμζπηυ βζα ζηναιπθ. Λ Ιυεθ έπεζ ηθείζεζ ηδκ ηάκμοθα αθθά έπεζ αθήζεζ
έκα απίεακμ άκμζβια: Ξημ Ε ημο CILIAE*, ημ μπμίμ απαζηεί ημοθάπζζημκ έκα
ηυθθδια, έκα R ή έκα S ζημ NEVE. Ώκαηαηεφς ηζ ακαηαηεφς ηαζ φζηενα,
ιε ανβέξ ηζκήζεζξ, ιε ημκ εβηέθαθυ ιμο κα αθέπεζ ηαζ ηα πένζα ιμο κ’
ανπάγμοκ ηαζ ηα βνάιιαηα κα ηζκμφκηαζ, αάγς ηάης ημ hUMANIST.
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Λ Ιυεθ ιέκεζ άκαοδμξ. Ιυιζγε υηζ είπε ηθείζεζ βζα ηα ηαθά ημ
ηαιπθυ. Θε ημθαηεφεζ βζα ηδκ ηίκδζδ ηςκ 78 πυκηςκ. Έπς πενάζεζ
ιπνμζηά 277-252, αθθά μ Ιυεθ απακηάεζ ιε ημ HM βζα 32 (πάκς απυ ημ
ΘΏ ζημ humanist). Ξοκεπίγς ιε FOWL βζα 20 λακαπαίνκμκηαξ ημ
πνμαάδζζια. Ομ Q είκαζ άθακημ. Κένς υηζ ημ παζπκίδζ εα ηνζεεί απυ ημ Q.
Μαίνκς ηα ηεθεοηαία δομ βνάιιαηα, αθθά υπζ ημ Q.
θμ πμο πνέπεζ κα ηάκς βζα κα ηενδίζς, είκαζ κα ειπμδίζς ημκ
Ιυεθ κα παίλεζ ημ Q. ιςξ οπάνπμοκ δφμ δζαεέζζιεξ εέζεζξ βζ’ αοηυ ηαζ μ
Ιυεθ έπεζ ηαζ ημ ηεθεοηαίμ U. Ζθείκς ημ πνχημ ζδιείμ (πάκς απυ ημ IRΒ)
ηαζ ιεηά, ακελήβδηα, ημο δζαθεφβεζ ημ δεφηενμ. Έπς άπθεημ πνυκμ. θμ
πμο πνέπεζ κα ηάκς, είκαζ κα παίλς έκα βνάιια ιπνμζηά απυ ημ AT. Ομ
ηάκς. Ζαζ ιεηά αάγς έκα S ζημ ηέθμξ ημο: 4 πυκημοξ.
Αεκ λένς βζαηί έααθα ημ S. Ιυιζζα πςξ ημ είπα οπμθμβίζεζ. Ιυιζζα
πςξ είπα ζηεθηεί ηα πάκηα. Ιυιζζα πςξ δεκ οπήνπε ηνυπμξ κα ιπμνεί κα
παίλεζ ημ Q. Ώθθά ιπμνεί. ΐάγεζ SUQ, πάκς απυ ημ S ιμο. Ώηνζαχξ έηζζ,
ημο έδςζα ημκ αβχκα. Λ Ιυεθ ηενδίγεζ 357-332, υιςξ ημ ηεθζηυ ζημν είκαζ
άζπεημ. Ομ ηίκαλα ζημκ αένα ιε ημκ πζμ ηνμιαηηζηυ ηνυπμ:
απμηοβπάκμκηαξ κα ειπμδίζς έκα ζημζπεζχδεξ ηυθθδια ημο Q. Έπς
δζαθαθήζεζ πςξ δεκ αλίγς κα είιαζ ελπέν. Μςξ πμηέ δεκ εα πζάζς ημοξ
ζηυπμοξ ιμο. Μςξ δεκ ιπμνχ κα παίλς ιε ημκ Θαη, ημκ Θάνθμκ ή ημκ
Ογυεθ. Μχξ δεκ ηαηέπς ημ άεθδια.
Θε εοβεκζηυ ηνυπμ ακαζηεοάγς ημ ηέθμξ ημο παζπκζδζμφ ιε ημκ
Ιυεθ πμο ηνμιάγεζ βζα ηδκ αδοκαιία ημο κα δεζ ημ QAT. Ξηοιιέκμξ πάκς
απ’ ημ ηναπέγζ ιεηαηζκχ ηα βνάιιαηα ιε ηα ζοκδεζζιέκα ζεκάνζα «ηζ εα
βζκυηακ ακ», αθθά ηα ηζκχ ζακ παζδί πμο βονκάεζ ημκ αναηά βφνς βφνς
ζημ πζάημ ημο. Αεκ ιπμνχ κα ελδβήζς ζημκ Ιυεθ ηζ ζοκέαδ, ιμονιμονίγς
υηζ ίζςξ δεκ ιέηνδζα ηαθά ηα S ηαζ κυιζζα υηζ είπα ημ ηεθεοηαίμ. ιςξ ημ
θφθθμ ααειμθμβίαξ ιμο δείπκεζ άθθα. Ήλενα υηζ είπε ημ SUQ.
Μακζημαθήεδηα ηαζ ηα ’ηακα εάθαζζα.
Ιζχες ανηεηή απμβμήηεοζδ βζα κα βνάρς ζηα βνήβμνα έκα
«ΓΏΘΣΟΛ», πέκηε πυκημοξ ρδθυ, ηάης ζημ ζδιεζςιαηάνζυ ιμο. Ζαζ ιεηά
παναηάς ημ ηαιπθυ ιμο, ιε ηζξ απμδείλεζξ ηδξ ακζηακυηδηάξ ιμο αηυιδ
πάκς ημο ηαζ ηαηδθήξ αβαίκς απ’ ηδκ αίεμοζα. Αεκ είιαζ εοιςιέκμξ, είιαζ
νδιαβιέκμξ. Λ Ογμ Έκηθζ νςηάεζ ηζ έβζκε. Ομκ ηάκς πένα· δεκ ιπμνχ κα
ιζθήζς. Ώπανδβυνδημξ, ηναηχ ιε ημ γυνζ ηα δάηνοά ιμο.
Οίκαλα ζημκ αένα ηνεζξ απυ ημοξ πέκηε ηεθεοηαίμοξ αβχκεξ ζημ
ηέθμξ, ιε ηδκ Ώκ, ημκ Ονέαμν ηαζ ημκ Ιυεθ. Ώκηί βζα 14-6 πμο εα ’ηακ ηαθυ
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βζα ηδ δεφηενδ εέζδ, ηενιαηίγς ιε 11-9 έκαημξ. Ομ ίδζμ 11-9 ημο Ιηάκιπενζ
δομ πνυκζα κςνίηενα, ζημ δεφηενμ ημονκμοά ηδξ ηανζέναξ ιμο, υηακ έπαζα
ημοξ ηεθεοηαίμοξ έλζ αβχκεξ ιμο. ΐέααζα, έπς πάεζ απυ ηδκ 4δ ζηδκ 3δ
ηαηδβμνία ιε ηνεζξ ειθακίζεζξ ζημ Ιηάκιπενζ. Θε πμζμ απμηέθεζια; Ώηυιδ
ηα πάκς ζηα δφζημθα. Θυκμ πμο ηχνα αοηυ έπεζ ιεβαθφηενδ αανφηδηα.
Λ Ηάνζ Ξένιακ έπεζ δίηζμ: υζμ ηαθφηενμξ βίκμιαζ, ηυζμ πζμ πμθφ
ακαζηαηχκμιαζ. Ομ παζπκίδζ πζα ιε μνίγεζ. ζμ ρδθυηενα ακένπεηαζ δ
ααειμθμβία ιμο, ηυζμ ιεβαθφηενδ δ πίεζδ. ζμ πενζζζυηενμ πεηοπαίκς,
ηυζμ πζμ αανζέξ θαίκμκηαζ μζ απμηοπίεξ ιμο.
Θυθζξ ακαηηχ ηδκ ροπναζιία ιμο ηαζ επακειθακίγμιαζ ζηδκ
αίεμοζα αβχκςκ, έκαξ απυ ημοξ κεμτμνηέγμοξ ελπέν παναηδνεί υηζ είκαζ
πζεακυ δ ααειμθμβία ιμο κα ακεαεί πάκς απυ 1600. (Ξημ Ιηάκιπενζ δ
ααειμθυβδζδ βίκεηαζ ζε δφμ ημιιάηζα ηςκ δέηα αβχκςκ, έηζζ ημ 7-3 ιμο
ζημ πνχημ ιζζυ εα ιε πνμςεήζεζ ημκηά ζηδκ επυιεκδ εηαημκηάδα εκχ ημ
4-6 ιμο ζημ δεφηενμ ιζζυ δεκ εα πνέπεζ κα πεζνάγεζ ηαζ πάνα πμθφ). «Θα
είζαζ ελπέν», θέεζ. Ώιέζςξ ζανηάγς ζηδκ παναηήνδζδ. Ώηυιδ ηζ ακ ημ
1600 ηεπκζηά εεςνείηαζ ααειυξ ελπέν, υθμζ λένμοκ υηζ ημ 1700 είκαζ ημ
πναβιαηζηυ ζδιείμ ακαθμνάξ. Ξοκ ημ υηζ δεκ είιαζ ακηάλζμξ ημο ηίηθμο.
Ζαζ πζμ πμθφ απ’ υθα, εέθς κα είιαζ ακηάλζμξ.
Ζαεχξ μδδβχ ιαηνζά απυ ημ λεκμδμπείμ, ακαηνζπζάγς ζηδ ζηέρδ.
Έπς βίκεζ Ογυεθ: πνεζάγμιαζ αοηυ ημ παζπκίδζ βζα κα δίκεζ ηφνμξ
ζηδκ φπανλή ιμο.
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ηθάκηα. Οα ηαγίκα, δ παναθία, ημ παναεαθάζζζμ κηεη, ημ πθήεμξ,
μ δζαβςκζζιυξ ηδξ Θζξ Ώιένζηα, δ επίδεζλδ ηαθέκηςκ ζημ Ξηναιπθ.
Βίκαζ εηήζζμξ εεζιυξ. Θα είκαζ υιςξ δφζημθμ κα λεπεναζηεί δ
πενζζκή κζηδθυνα επίδμζδ: μζ 96 δζβνάιιαηεξ θέλεζξ πμο ηναβμοδήεδηακ
ζημ ζημπυ ηδξ «Ώζηενυεζζαξ». Οα ιεζάκοπηα ιεηά ημοξ πνχημοξ βφνμοξ
ηδξ Μαναζηεοήξ ζημ Holliday Inn –δίπθα ζημ ηφια– μζ παίηηεξ ημο
Ξηναιπθ ιαγεφμκηαζ ζηδκ ηονίςξ αίεμοζα ημο ημονκμοά βζα ημ ιεβάθμ
ζυμο. Ξεναίνμκηαζ ηναζί ηαζ ιπζζηυηα. Βίζμδμξ εθεφεενδ.
Λ πνχημξ δζαβςκζγυιεκμξ είκαζ έκαξ εζςζηνεθήξ παίηηδξ πμο
είδα ιζα θμνά κα ζηέηεηαζ έλς απυ ηδκ αίεμοζα αβχκςκ ηναηχκηαξ
ηαιπέθα πμο έβναθε Ζμοημοαάβζεξ1˙ έραπκε ηάπμζμκ βζα κα δεζπκήζμοκ
ιαγί. Βδχ, ιζιείηαζ ζπεδυκ ηάεε παναηηήνα απυ ημοξ «Ξίιπζμκξ». Έκαξ
άθθμξ παίηηδξ δμηζιάγεζ ιακζένα ημο Ογυκο Ζάνζμκ απυ ημ «Ζάνκαη μ
Ππένμπμξ»2. Ομ ημζκυ μονθζάγεζ. Έπεζηα ένπεηαζ ιζα πανςδία, ημ «Μμζμξ
εέθεζ κα βίκεζ Ξηναιπθζμφπμξ», ιε εκζςιαηςιέκα αζηεία βζα ημκ Γ.Β. Ογυεθ
ηαζ ημκ Θανη Θπενβη, πμο εζζπνάηηεζ θίβα ζοβηναηδιέκα βέθζα.
Αεκ είιαζ αέααζμξ ακ ημ εέαια ηςκ παζηηχκ ημο Ξηναιπθ πμο
επζπεζνμφκ κα ηάκμοκ πζμφιμν αλίγεζ έπαζκμ ή μίηημ. Ίζςξ δ ακηίδναζή
ιμο κα ακηακαηθά ιζα αθήεεζα· ακ είιαζ εοηοπήξ κα παίγς Ξηναιπθ ι’
αοημφξ ημοξ ακενχπμοξ, δεκ εα ’πνεπε κα ημοξ δέπμιαζ ηαζ ζ’ αοηυ ημ
επίπεδμ; Αεκ εα ’πνεπε κα πδδήλς πάκς ζηδ ζηδκή ηαζ κα ηναβμοδήζς
ιεθςδίεξ ηαηάθθδθεξ βζα ζυμο ιε ζηίπμοξ πμο κα ακαθένμκηαζ ζημ
Ξηναιπθ («Οα ιπαθακηέν εα ένεμοκ/ αφνζμ!/ Ξημζπδιάηζζε ημ ηεθεοηαίμ
ζμο δμθάνζμ/ βζαηί αφνζμ/ εα οπάνπμοκ ιπαθακηέν!»);
Ημζπυκ, υπζ. Δ εηηεκηνζηυηδηα ηςκ παζηηχκ ημο Ξηναιπθ είκαζ,
θοζζηά, εέια ιεβάθμο ή ιζηνμφ ααειμφ. Ξημκ υιζθμ, ιζα Ζονζαηή, ιζα
πμφθηα παίηηεξ παναιέκμοκ ιεηά απυ έκα απυβεοια ιε πμθθά παζπκίδζα.
Ζάπμζμξ παναηδνεί υηζ έκαξ ζοβηεηνζιέκμξ παίηηδξ ημοααθάεζ πάκηα ιαγί
ημο έκα ηαιπθυ Ξηναιπθ, πανυηζ οπάνπμοκ έκα ζςνυ ηαιπθυ ζημκ υιζθμ.
1

Η ιέμε ζην πξσηφηππν είλαη «HOOTERS», πνπ είλαη είδνο θνπθνπβάγηαο θαη αιπζίδα
εζηηαηνξίσλ αιιά ζεκαίλεη θαη ηα γπλαηθεία ζηήζε ζηελ αξγθφ
2
εηξά θηλνπκέλσλ ζρεδίσλ
350

«Ίζςξ παίγεζ ηάπμο αθθμφ ιεηά», θέεζ έκαξ άθθμξ παίηηδξ.
«Ίζςξ απθχξ είκαζ πενίενβμξ», θές.
«θμζ είιαζηε πενίενβμζ», απακηάεζ μ Γ.Β. Ογυεθ.
«Βίκαζ ανηεηά πενίενβμξ βζα κα ημκ απμηαθμφκ πενίενβμ μζ
πενίενβμζ», θέεζ μ Θαη.
πςξ ηαζ ζε ηάεε οπμημοθημφνα, δ έηηαζδ ηδξ αθμζίςζδξ ηαζ
ηδξ ακάιζλδξ ηςκ ακενχπςκ πμζηίθεζ. Λζ πενζζζυηενμζ παίηηεξ έπμοκ ηαζ
ζηναιπθζηή ηαζ ηαεδιενζκή γςή, ημ αθέπεζ ηακείξ ζημοξ μιίθμοξ, ζηα
ημονκμοά ή ζημ Ίκηενκεη. Γζα άθθμοξ ημ Ξηναιπθ είκαζ ημ ημζκςκζηυ
ηέκηνμ ημο ζφιπακημξ. Ονεζξ ιεζήθζηεξ παίηηεξ ζημ Ιζμο Ογένζζ
ζοβηαημζημφκ ηζυθαξ.
Λζ θζθίεξ ιμο ιε ημκ Θαη, ημκ Θάνθμκ, ημκ Ένζη Οζέζηζκ ηαζ
ιενζημφξ άθθμοξ ζίβμονα οπενααίκμοκ ημ παζπκίδζ. Ξογδημφιε βζα
πνάβιαηα πένα απυ θέλεζξ, βνάιιαηα ηαζ ακαβνάιιαηα. Μθδνχκς ηα
δςιάηζα ημο Θαη ηαζ ημο Θάνθμκ ζηα λεκμδμπεία υηακ ιμο ημ γδημφκ, υπζ
βζαηί πνμζπαεχ κ’ ελαβμνάζς ηδ δδιμζζμβναθζηή ημοξ ζοκενβαζία, αθθά
βζαηί είκαζ άθναβημζ ηαζ ημοξ ειπζζηεφμιαζ υηζ εα ιε λμθθήζμοκ (ηάπμηε).
ηακ μ Θαη είκαζ ζοκαζζεδιαηζηά ζηα πάθζα ημο ιμο ηδθεθςκεί, εέθς κα
πζζηεφς, βζαηί ιε εεςνεί θίθμ. Βίιαζ πενήθακμξ πμο ιπμνχ κ’ απμηαθχ
θίθμοξ πμθθμφξ απ’ αοημφξ πμο παίγμοιε ακηίπαθμζ ζημκ ιζθμ 56 ηζξ
Μέιπηεξ, αηυιδ ηζ ακ δεκ πάιε ζζκειά ιαγί ή δεκ ιμζναγυιαζηε ηα
πνμζςπζηά ιαξ. Ππάνπμοκ ιένεξ πμο είιαζ ζίβμονμξ πςξ λεπκάκε υηζ είιαζ
νεπυνηεν. Ππάνπμοκ ιένεξ πμο ημ λεπκχ ηζ εβχ.
Έηζζ, αηυιδ ηζ ακ έβζκα έκαξ απ’ αοημφξ, ηνααάς ηδ δζαπςνζζηζηή
βναιιή ζηδκ επίδεζλδ ηαθέκηςκ. Ώκ ηαζ κζχες εκηεθχξ ιέζα, αοηυ εδχ
παναηνααάεζ. Λ Ξέθκημκ Ξζθαενζηάζκ, ζοκηαλζμφπμξ ηαιίαξ απυ ημ
Θπνμφηθζκ, ηάκεζ απίζηεοηεξ ιζιήζεζξ ημο Άθθνεκη Ρίηζημη ηαζ ημο
Ράιθνεσ Θπυβηανη. («Ώπ’ υθα ηα ζηέηζα ημο Ξηναιπθ ζε υθεξ ηζξ πυθεζξ
ηαζ ζ’ υθμκ ημκ ηυζιμ, αοηυ ιπαίκεζ ζημ δζηυ ιμο» 1), θέεζ. Λ Ογζι Μζάηζα,
κεμτμνηέγμξ ζοββναθέαξ πμο δ δμοθεζά ημο ηδκ διένα είκαζ κα δζμνεχκεζ
ζεκάνζα ηαζκζχκ βζα έκα ζημφκηζμ ημο Ρυθζβμοκη, απαββέθθεζ αζηείεξ
ζοιαμοθέξ. Οεθζηά, ιε ημ νμθυζ κα πθδζζάγεζ ηδ ιία ιεηά ηα ιεζάκοπηα, μ
Ξαθ Μίνμ, μ πνυεδνμξ ημο Ζθαιπ Φίθςκ ημο Νυηζ Ρυνμν Μίηηζεν Ξυμο,
ιμο γδηάεζ κα δς ημ ιέζη-απ ημο, πνάβια πμο ηάκς, πνζκ ηνέλεζ ιεξ ζηδκ
1

Παξάθξαζε απφ ηελ ηαηλία «Καδακπιάλθα» κε ηνλ Υάκθξευ Μπφγθαξη (αληί ηδηλ,
θξακπι)
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αίεμοζα θςκάγμκηαξ, «Δ ζηφθα βφνζζε!» Ιηοιέκμξ ιε βοκαζηεία νμφπα ηαζ
ιε πμνημηαθί πενμφηα, μ Ξαθ πανμοζζάγεζ ηζξ «Μζνμ-έηεξ», ηνεζξ
κεμτμνηέγμοξ παίηηεξ πμο ημκ ζοκμδεφμοκ ιε ηναβμφδζα ημο ’50 ζε
ζηίπμοξ ημο Ξηναιπθ. Οα αβαπδιέκα ιμο: «Έζ θα, Έζ θα, ημ Q λακάνεε» ηαζ
«Μάς ζημ πνχημ ηναπέγζ, ηαζ εα παίλς ιε ημκ Έκηθζ».
Λ Ξαθ είκαζ πναβιαηζηά απμβμδηεοιέκμξ υηακ ημ ημζκυ απμκέιεζ
ημ πνχημ ανααείμ ηςκ 50 δμθανίςκ ζημκ Ογζι.
Θεηά ημ Ιηάκιπενζ, δ ααειμθμβία ηαηάηαλήξ ιμο ακεααίκεζ ζημ
1574 ηαζ είιαζ ιυθζξ έκα ηαθυ ημονκμοά ιαηνζά απυ ημ ιαβζηυ ζδιάδζ ημο
1600.
Ραίνμιαζ, ηάπςξ δζαζηνμθζηά, πμο δεκ είιαζ εηεί αηυιδ. Ομ υηζ
πνμάπεδηα απυ ημ 1416 ζε «ελπέν» ιέζα ζε ιυθζξ δομ ιήκεξ, αθμφ
ιυπεδζα ηυζμ ζηθδνά ηαζ βζα ηυζμκ ηαζνυ, ιμζάγεζ θίβμ. Βλπέν οπμηίεεηαζ
πςξ είκαζ, ζφιθςκα ιε ημ θελζηυ Merriam-Webster, ηάπμζμξ ιε ζδζαίηενδ
ζηακυηδηα ή βκχζδ πμο απμννέεζ απυ εηπαίδεοζδ ή ειπεζνία. Ζζ εβχ δεκ
είιαζ αηυιδ ζε αοηυ ημ επίπεδμ. Ώκ αοηυ ζδιαίκεζ υηζ πνέπεζ κα ημπακήζς
θίβεξ πυνηεξ αηυιδ ηαζ κα μονθζάλς θίβεξ ανζζζέξ αηυιδ, αξ είκαζ.
Ξημ Ξηναιπθ, δ ηφπδ δεκ παίγεζ πνςηανπζηυ νυθμ. Ζάπμζμζ
παίηηεξ βηνζκζάγμοκ, αιεηάπεζζημζ βζα ηδκ ηαηζά ημοξ ιμίνα. ΐεααζυηαηα
ηαζ οπάνπεζ ηφπδ· ζε ιζα πανηίδα ζημκ υιζθμ πνζκ ημ Ιηάκιπενζ, παίνκς
ζοκμθζηά ηνία ιπαθακηέν ζε εκκζά παζπκίδζα –πζεακυηδηα πενίπμο 1 ζηζξ
100– ηαζ ηα πάκς υθα. Ονία ιπαθακηέν απυ ηα δεηαμηηχ! Δ αδζηία! Οδκ
ίδζα ζηζβιή, ζημοξ παίηηεξ ημο Ξηναιπθ ανέζεζ ημ βεβμκυξ υηζ ημ παζπκίδζ
είκαζ πεζεανπδιέκμ – εηαηυ βνάιιαηα, αοζηδνμί ηακυκεξ, μζηείμζ ηφπμζ ηαζ
δζαδζηαζίεξ. «Ομ Ξηναιπθ είκαζ έκα είδμξ κηεηενιζκζζηζημφ ηυζιμο», ιμο
θέεζ μ Θπμιπ Έθζηζμκ, ηαεδβδηήξ κμιζηχκ ζημ Γέζθ, ηαεχξ ηνχιε πνςζκυ
ζ’ έκα ημονκμοά. «Βθηφεζ ημοξ ακενχπμοξ βζαηί υθα ηαηαθήβμοκ ζε
ηαεανά αενμίζιαηα».
Δ ααειμθμβία ηαηάηαλδξ είκαζ ηαεανή ηαζ ςναία επίζδξ. Λζ
παίηηεξ ιπμνμφκ κα οπμζηδνίγμοκ υ,ηζ εέθμοκ, πςξ είκαζ οπέν- ή
οπμααειμθμβδιέκμζ (ζοκήεςξ ημ δεφηενμ), αθθά ζζπφεζ δ ανπή ηςκ
ζοβημζκςκμφκηςκ δμπείςκ. Λζ παίηηεξ έπμοκ εαοιαζηέξ απμδυζεζξ πμο
εηζθεκδμκίγμοκ ηδ ααειμθμβία ημοξ ζηα μονάκζα, αθθά ζοκήεςξ αοηυ δεκ
έπεζ δζάνηεζα. Δ Ιηασάκ απυ ημκ υιζθμ ηδξ Ιέαξ Πυνηδξ έηακε 11-1,
ηένδζζε ηδκ ηαηδβμνία ιμο ζηδκ Ώηθάκηα ηαζ δ ααειμθμβία ηδξ
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ακορχεδηε απυημια πάκς απυ ημ 1700. ιςξ πμθφ ζφκημια επέζηνερε
ζηα 1500, παηέημ.
Ξημ εηήζζμ ημονκμοά ημο Μμνη Ογέθενζμκ ζημ Ημκβη Άζθακη,
θίβεξ αδμιάδεξ ιεηά ημ Ιηάκιπενζ, έκαξ ακηίπαθυξ ιμο, υπςξ ηαευιαζηε
κα παίλμοιε, θέεζ, «Ιυιζγα υηζ ήζμοκ ρδθυηενα ζηδ ααειμθμβία».
«Ξημ ιοαθυ ιμο, είιαζ», απακηάς.
Θπαίκς δεφηενμξ ζηδ δεφηενδ ηαηδβμνία ηδξ δζμνβάκςζδξ ηςκ
δεηαπέκηε αβχκςκ. Έπς ένεεζ βζα ημοξ ζοκήεεζξ θυβμοξ – ημκ
ακηαβςκζζιυ, ηδκ ακαγήηδζδ ηδξ ααειμθμβίαξ ελπέν, ημ βεβμκυξ υηζ δεκ
έπς άθθδ επζθμβή απ’ ημ κα παίγς. Ώνπίγς κα αζζεάκμιαζ ζακ
ιζζεμθυνμξ ημο Ξηναιπθ: αηθυκδημξ, παεζαζιέκμξ, ζηεκυιοαθμξ. Ώβαπχ
ηδκ αηιυζθαζνα, αθθά δ πθάηα είκαζ πένα απυ ημ ζηυπμ ιμο. Ξ’ αοηή ηδ
δζμνβάκςζδ, δ πνμζμπή ιμο δεκ εα απμζπαζηεί. Θέκς δίπθα, ζημ ζπίηζ
ημο Ογμ Έκηθζ ηζ υπζ ζημ λεκμδμπείμ.
Αεκ οπάνπμοκ ηαζ πμθθά πνάβιαηα ηνειαζιέκα ζημοξ ημίπμοξ
ζηδ δζχνμθδ ζοκζδζμηηδζία ημο Ογμ ηαζ ηδξ Ηάμονα, μφηε νάθζα ιε αζαθία
ηαζ ιπζπθζιπίδζα, μφηε ηναπεγάηζα ζημ ηαεζζηζηυ, ιυκμ δομ βεναζιέκμζ
ηακαπέδεξ ηζ έκα ιζηνυ ηναπέγζ, ημζιδιέκμ ιυκμ ιε ςναίεξ θςημβναθίεξ
ηδξ ιζηνήξ ημοξ ηυνδξ, ηδξ Άιπεν. Οα παζπκίδζα ηδξ βειίγμοκ έκα βεζημκζηυ
δςιάηζμ, υπμο μ Ογμ έπεζ έκακ οπμθμβζζηή ζημκ μπμίμ παίγεζ ηαζ ιεθεηάεζ
Ξηναιπθ ηαεζζιέκμξ ζε ιζα ιεηαθθζηή πηοζζυιεκδ ηανέηθα.
Γζα ημκ Έκηθζ, πμο έγδζε ηάης απυ έκα δέκηνμ βζα πέκηε ιήκεξ,
ζηέθημιαζ πςξ ηα οθζηά πνάβιαηα είκαζ αζήιακηα. Μζεακχξ εα ιπμνμφζε
κα γήζεζ εοηοπζζιέκμξ δίπςξ ηδ ιεβάθδ ηδθευναζδ ή μπμζμδήπμηε απυ ηα
θίβα οπάνπμκηά ημο. Ξημκ Ογμ θηάκεζ απθχξ κα λοπκάεζ κςνίξ, κα
δζαθμβίγεηαζ, κα ηεκηχκεηαζ ηαζ κα ηάκεζ ηάζ-ηζζ ζημ ηαεζζηζηυ. Ζαζ αέααζα,
κα ιεθεηάεζ θέλεζξ.
Λ Ογμ ηαηαθαααίκεζ υηζ εέθς κα πεηφπς ηαζ δ Ηάμονα
ηαηαθαααίκεζ ημκ Ογμ. Έηζζ είκαζ ελοπδνεηζημί. Θ’ αθήκμοκ κα απμθαζίζς
βζα ηα βεφιαηα ημο Ξααααημηφνζαημο. Βπζιέκμοκ κα ημζιδεχ ζηδκ
ηνεααημηάιανά ημοξ. Οδκ Μαναζηεοή ζημ δείπκμ ιαγί ημοξ, πνζκ ημοξ
πνχημοξ βφνμοξ, μ Έκηθζ εβηνίκεζ ηδκ απυθαζή ιμο κα ιδκ πάνμοιε
επζδυνπζμ. Ζαζ ιε δζχπκεζ ιε ηδκ οπυικδζδ κα ακαπκεφζς ααεζά, κα
ζοβηεκηνςεχ ηαζ κα είιαζ οπμιμκεηζηυξ.
Ράνδ ζημκ Έκηθζ χξ έκα ααειυ, ηάηζ πάεζ ηαθά: αθέπς ηα
ζηναιπθ βνδβμνυηενα ηαζ ζοπκυηενα ηαζ ειπεδχκς αοηά πμο δζάααζα
ηαζ ακαβναιιάηζζα ζημκ οπυβεζμ, ηάκμκηαξ πμδήθαημ ζημ βοικαζηήνζμ ή
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ανάγμκηαξ ζημκ ηακαπέ. Δ ζημίαα ιε ηα επηαβνάιιαηα ηαζ
μηηαβνάιιαηα ζηναιπθ πμο ημοααθάς πακημφ, πμκηναίκεζ. Ζαζ λένς πςξ
ιαεαίκς, βζαηί υηακ λακααθέπς ηζξ θέλεζξ πμο έπς ζδιεζχζεζ ιε
θςζθμνίγμκηα πνάζζκμ ή πμνημηαθί ιανηαδυνμ, είκαζ εηπθδηηζηά μζηείεξ.
Μζάκς ημκ εαοηυ ιμο κα ζηέθηεηαζ, «Αεκ ήλενα αοηή ηδ θέλδ;» ζακ κα
ημζηάγς ιζα θςημβναθία απυ ημ θφηεζμ ηαζ δεκ ιπμνχ κα πζζηέρς υηζ είπα
πμηέ ηα ιαθθζά ιμο έηζζ.
Δ εκηφπςζδ υηζ μ εβηέθαθυξ ιμο εηπαζδεφεηαζ αημφβεηαζ
πνμθακήξ, αθθά αοηυ δεκ ημ ζοθθμβίγμιαζ υηακ εκηνοθχ ζηζξ θίζηεξ ιμο.
Οδ ιένα πνζκ ημ Ημκβη Άζθακη, ηάεμιαζ ζ’ έκα βναθείμ ημο Οιήιαημξ
Θδπακμηίκδηςκ Λπδιάηςκ (πενζιέκμκηαξ βζα ιζα ηαζκμφνζα άδεζα
μδήβδζδξ) ηαζ ελεηάγς ηνζζήιζζζ ηοπςιέκεξ ζεθίδεξ ηςκ 1.322 απμδεηηχκ
πεκηαβνάιιαηςκ θέλεςκ πμο πενζέπμοκ ημ βνάιια Π. Ώπμδεζηκφεηαζ πςξ
δεκ λένς ηζξ 311 απ’ αοηέξ. Ώθθά εηεί πμο δ εηιάεδζδ θαζκυηακ ζακ
δμοθεζά απεθπζζηζηή, ηχνα αθέπς πυζα έπς ιάεεζ ηαζ αηυιδ υηζ δεκ είκαζ
αδφκαημ, ακ ηαζ υπζ εφημθμ. Οχνα δέπμιαζ υηζ δ εηιάεδζδ θέλεςκ εα
ιπμνμφζε κα είκαζ δζαδζηαζία ιζαξ γςήξ. Θεηά απυ δομ δεηαεηίεξ, μ Έκηθζ
αηυιδ ημοααθάεζ ιζηνμζημπζηέξ ηάνηεξ πζαζιέκεξ ιε θάζηζπα, ηάπμζεξ απ’
αοηέξ βναιιέκεξ ηζξ δεηαεηίεξ ημο ’70 ηαζ ημο ’80. Ομ δζάζηδια πμο είιαζ
ζημ ζπίηζ ημο, δ Ηάμονα ανίζηεζ ιζα ζημ πάηςια ηαζ ηδ δίκεζ ζημκ Ογμ.
«Ώοηή πενζέπεζ ζηναιπθ πμο ηεθεζχκμοκ ζε ER», θέεζ. «Οδκ έηακα πνυκζα
πνζκ».
Ομ κα ηαημνεχζεζ ηακείξ κα βίκεζ ελπέν δεκ απαζηεί ηάπμζμ
ιοζηζηυ ηςδζηυ ή οπενθοζζηή δφκαιδ. Οδθεθςκχ ζημκ Ιζθ Οζάνκεξ,
ηαεδβδηή πακεπζζηδιίμο ζηδ Φθυνζκηα, πμο ιεθεηάεζ ηδ ζοιπενζθμνά ηςκ
ελπέν. Θμο θέεζ υηζ μζ ενεοκδηέξ πμο ιεθεημφζακ ημοξ εζδζημφξ ζημ ζηάηζ
ηδ δεηαεηία ημο ’40, έηακακ ιζα ακαηάθορδ πμο ανβυηενα εα ήηακ
ικδιεζχδδξ: δ ιεβάθδ επζδελζυηδηα ζημ ζηάηζ δεκ ήηακ απμηέθεζια
ιεβαθφηενδξ δζακμδηζηήξ ζηακυηδηαξ, υπςξ ήεεθε δ ηονίανπδ άπμρδ, αθθά
απέννεε απυ ηδκ ζηακυηδηα ηςκ παζηηχκ κα ακαηημφκ πνυηοπα απυ ηδ
ικήιδ ημοξ. Θε άθθα θυβζα, υζμ πενζζζυηενα βκςνίγεζξ ηυζμ ηαθφηενα
λένεζξ ηζ κα ράλεζξ. Δ βκχζδ απμηηζέηαζ ηαηά «ιεβάθα ημιιάηζα», υπςξ
θέκε μζ εζδζημί ηδξ ικήιδξ, ηαζ ιεηά εθανιυγεηαζ ζε ζοβηεηνζιέκεξ
πενζζηάζεζξ. (Οα ημιιάηζα είκαζ μιμεζδή πνυηοπα ή ιμκάδεξ
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πθδνμθμνίαξ)1. Ώοηή δ βκχζδ βίκεηαζ ιένμξ ηδξ επακαθδπηζηήξ βκςζηζηήξ
δζαδζηαζίαξ πμο ειθακίγεηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα πμζηίθςκ δναζηδνζμηήηςκ,
απ’ ημ ζηάηζ ηαζ ημ Ξηναιπθ ςξ ημ ιπάκηιζκημκ ηαζ ημ αζμθί.
Λ Οζάνκεξ θέεζ υηζ ηηίγς ηδκ ζηακυηδηα κα παίνκς απμθάζεζξ
ελπέν. Έπς πενάζεζ πένα απυ ηδκ «ελάζηδζδ ζοκηήνδζδξ», ή απθά απυ ημ
κα παίγς πμθφ Ξηναιπθ, πνάβια πμο ηάκμοκ μζ πμιπίζηεξ, ζηδ «ζηυπζιδ
ελάζηδζδ», υπςξ απμηαθεί μ Οζάνκεξ ηδκ «ελακηθδηζηή ηεπκζηή πμο
απαζηεί πνμζμπή», ενβαζία δ μπμία ιπμνεί κα εηηεθεζεεί ιυκμ ζε ιζηνέξ
πενζυδμοξ, ι’ έκα ιέβζζημ ηνζχκ ή ηεζζάνςκ ςνχκ ηδ ιένα ζηδκ
πενίπηςζδ ηςκ ιμοζζηχκ ηαζ ηςκ ζοββναθέςκ. Ξε ιζα πνςημπυνμ ιεθέηδ
ημοξ ημ 1973, μ Ρένιπενη Ξάζιμκ ηζ μ Λοίθζαι Οζέζγ ημο πακεπζζηδιίμο
Ζάνκεβηζ-Θέθμκ, ζοιπένακακ πςξ δ ηαηάηηδζδ δζεεκμφξ επζπέδμο
επζδελζυηδηαξ ζημ ζηάηζ απαζηεί πενίπμο δέηα πνυκζα ελάζηδζδξ ηαζ
εζζδβήεδηακ υηζ αοηυ δεκ δζαθένεζ ζε άθθμοξ ημιείξ. (Λ Ώσκζηάζκ ιεθέηδζε
δέηα πνυκζα θοζζηή πνζκ ηάκεζ ηδκ πνχηδ ημο δδιμζίεοζδ βζα ηδκ Βζδζηή
Ξπεηζηυηδηα).
Άθθεξ ιεθέηεξ ηαευνζζακ ηδκ πμζυηδηα ηδξ ακαβηαίαξ ελάζηδζδξ
ζε πμθθμφξ ημιείξ ζηζξ δέηα πζθζάδεξ χνεξ.
«Ξαθχξ ηαζ οπάνπμοκ άκενςπμζ πμο θηάκμοκ εηεί ζε ιζηνυηενμ
πνυκμ», θέεζ μ Οζάνκεξ. «Βίιαζηε αηυιδ ζηδκ ανπή ηςκ ζηέρεχκ ιαξ βζα
ημ ηζ ιπμνεί κα δζαθμνμπμζεί ηδκ ηαπφηδηα ιε ηδκ μπμία μζ άκενςπμζ
θηάκμοκ ζ’ αοηυ ημ ζδιείμ. Ππάνπμοκ πζεακυκ ιειμκςιέκεξ δζαθμνέξ
ακάιεζα ζημοξ εζδζημφξ. Ώθθά ακ έπνεπε κα ιακηέρς, δ οπυεεζή ιμο δεκ
εα ’ηακ μζ έιθοηεξ δζαθμνέξ αθθά μζ ζοβηεηνζιέκμζ ηφπμζ εηπαίδεοζδξ ημοξ
μπμίμοξ πνδζζιμπμζμφκ». πςξ ηαζ βζα ημ απθυ, κα βίκεζ ηακείξ ελπέν»,
ιμο θέεζ, «μ αθδεζκυξ πνμάββεθμξ θαίκεηαζ κα είκαζ δ ζμαανή ιεθέηδ».
Έηζζ,
ιεθεηχ.
Ώκαβναιιαηίγς
ηαζ
επακελεηάγς
ηαζ
ακαβναιιαηίγς θίβμ αηυιδ. Θεηά απυ ηζξ πανηίδεξ ζημκ υιζθμ ηαζ ζηα
ημονκμοά λερεζνίγς ηάεε ακαθυβζμ απυ ηάεε παζπκίδζ ηαζ ράπκς βζα θέλεζξ
πμο ιμο δζέθοβακ, ηζξ μπμίεξ ηαηαβνάθς ζ’ έκα ηαζκμφνζμ ζπζνάθ
ζδιεζςιαηάνζμ. Ζαζ ακηαιείαμιαζ. Ξε δομ παζπκίδζα ζημκ υιζθμ, βζα
πανάδεζβια, παίγς HETAIRAS (παθθαηίδεξ ηδξ ανπαίαξ Βθθάδαξ),
1

εκείσζε ηνπ πγγξαθέα: Μηα κειέηε ηνπ 1956 έδεημε φηη ην αλψηαην φξην ηεο
ηθαλφηεηαο ησλ αλζξψπσλ λα αλαπαξάγνπλ ηηο πιεξνθνξίεο είλαη ζε κνλάδεο ησλ επηά,
ζπλ πιελ δχν. Σν επηά, βέβαηα, είλαη ν αξηζκφο ησλ γξακκάησλ ηνπ αλαινγίνπ ζην
θξακπι.
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INPHASE (κα έπεζξ υιμζεξ δθεηηνζηέξ θάζεζξ), VENALITY (απμδμπή
δςνμδμηίαξ) ηαζ CONGAING (κα πμνεφεζξ ηυβηα1).
Δ ιεθέηδ ιμο δεκ απμηαθφπηεζ απθχξ θέλεζξ απ’ ηζξ έημζιεξ θίζηεξ,
αθθά ηαζ πζμ πενίπθμημοξ ζοκδοαζιμφξ πμο είκαζ δφζημθμ κα ανεεμφκ ζε
ιζα ζαθάηα απυ απίεακα βνάιιαηα. Βκακηίμκ ημο θίθμο ιμο Ιηυιζκζη
Γηνίθμ, παίγς FIrEBUG (εφνδια ααζζζιέκμ ζηδκ εηπαίδεοζή ιμο πμο
απμδεζηκφεηαζ ζςζηυ) ηαζ ημ ζοκεπίγς ιε ημ EQUINOX ζ’ έκα ακμζπηυ Ρ –
δφζημθμ βζαηί είκαζ αθφζζημ κα δεζξ ημ Ρ ζακ ηεθεοηαίμ βνάιια θέλδξ. Λζ
θέλεζξ βίκμκηαζ υθμ ηαζ πζμ πενίενβεξ. Θζα αναδζά ζημκ υιζθμ παίγς ζημ
οπάνπμκ DO, ημ TOURNEDΛs, εκκζαβνάιιαηδ θέλδ επί εκκζά βζα 140
πυκημοξ, πνμηαθχκηαξ έκζηαζδ. ηακ μ Γ.Β. Ογυεθ ημ ηνίκεζ απμδεηηυ ηαζ
ζηάεζ έκα επζδμηζιαζηζηυ παιυβεθμ. Θεηά απυ έκα άθθμ παζπκίδζ ζημ
ηθαιπ, μ ακηίπαθυξ ιμο Ογζκ Ηίεβημμο θέεζ, «Έπαζλεξ οπένμπα».
Γειίγς ημ ζδιεζςιαηάνζυ ιμο ιε ηζξ θέλεζξ πμο ιμο δζέθοβακ, υπζ
βζα κα ηζιςνδεχ αθθά βζα κα ιάες. Ξεθίδα ιε ηδ ζεθίδα, βίκεηαζ ζζβά ζζβά
ιζα ηαπεηζανία βθςζζζηήξ ηοπαζυηδηαξ. ACAROID (105 παιέκμζ πυκημζ),
COAGULA, OXIDASE, δ δοκαηυηδηα κα ηάκς ημ BLACK, BLACKOUT.
Γνάθς ημ SODOMITE πμο εα έπαζγε, ημ MOODIEST υπζ. EXODOI;
Μθδεοκηζηυξ ημο EXODOS (ηαηαθδηηζηή ζηδκή δνάιαημξ). Λζ
πενζζζυηενεξ απυ ηζξ θέλεζξ ή ηα βνάιιαηα πμο ηα ’ηακα ιμφζηεια, ίζςξ
κα ιδκ ηζξ λακαζοκακηήζς πμηέ. Ζαζ ηζ έβζκε; θα είκαζ ιένμξ ηδξ
«ζηυπζιδξ ελάζηδζδξ» πμο ιε δίδαλε μ Ιζθ Οζάνκεξ. WOOPS ζδιαίκεζ κα
λενκάξ. Οo RIVIERE είκαζ πενζδέναζμ πμθφηζιςκ θίεςκ. MONGO είκαζ
ιαθθί παιδθήξ πμζυηδηαξ. Ππάνπμοκ ηνία ζηναιπθ ιε ηα EGIMNPR:
IMPREGN, PERMING ηαζ GRIPMEN. Οα EFIPRST πενζέπμοκ ιυκμ ιζα
εθηάνα, ημ PRESIFT – υπζ ημ PREFITS*, υπςξ δμηίιαζα. Γνάθς ηάεε
άβκςζηδ θέλδ πμο ανπίγεζ ιε Q ηαζ ηάεε θέλδ πμο ανπίγεζ ιε AIR, SEA ηαζ
ROSE.
Μανά ημ ημμοηζάνζζια ημο Έκηθζ, παναπαηάς ζημ Ημκβη
Άζθακη. Βίιαζ 5-2 ηαζ ιεηά πάκς ηνία ζηα ηέζζενα. Όζηενα απυ ημ δείπκμ
ιε ημκ Έκηθζ, ηδ Ηάμονα ηαζ ηδκ Άιπεν ημ Ξααααηυαναδμ, μ Ογμ
πνμζθένεηαζ κα λακαπαίλμοιε ηάκα δομ αβχκεξ ιμο ιε ζημπυ κα
ακαθφζεζ ηδκ απυδμζή ιμο. Αζαθέβς δφμ πμο έπαζα ηαζ πζζηεφς υηζ ήηακ
δοκαηυκ κα ημοξ είπα ηενδίζεζ. Ζαεζζιέκμξ ζημ ηναπέγζ ηδξ ημογίκαξ, μ

1

Κνπβαλέδηθνο ρνξφο.
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Ογμ πεηάεζ έλς ηα βνάιιαηα απυ ημ ανεηακζηυ ζεη πμο πήνα απ’ ημ
παβηυζιζμ ηαζ ηα πςνίγεζ ηα ηαηά βνάιια.
Γζα δέηα θεπηά, ηαεζζιέκμζ ζημ ηναπέγζ ηδξ ημογίκαξ, ζογδηάιε ημ
πνχημ ιμο παίλζιμ ηαζ ηάκμοιε ακάθοζδ ζημκ οπμθμβζζηή πμο δζηαζχκεζ
ηδκ ηίκδζή ιμο. Λζ επυιεκεξ δομ ηζκήζεζξ ιμο ακηέπμοκ ζηδκ ακάθοζδ ημο
Ογμ ηαζ φζηενα ημ πνυαθδιά ιμο λεηαεανίγεζ. Θυθζξ ημο θές ηα βνάιιαηά
ιμο, AAILNTY, θέεζ, «Έπαζεξ ζηναιπθ».
«Ομ ANALITY, ζςζηά;» θές. «Ομ ζπδιάηζζα ζημ ακαθυβζυ ιμο ηαζ
ζηέθηδηα. Ξηέθηδηα πςξ εα ημ ’λενα βζαηί είκαζ ημ BANALITY πςνίξ ημ ΐ.
Έηζζ δεκ ήιμοκ ζίβμονμξ. Αείθζαζα. Έπαζλα INLAY».
«Ιαζ, ημ INLAY ήηακ ιεβάθμ θάεμξ», θέεζ μ Ογμ ιε αοηυ ημκ ηυκμ
αεααζυηδηαξ πμο ηάκεζ ημοξ άθθμοξ παίηηεξ κα ημκ απεπεάκμκηαζ.
Αομ βφνμοξ ιεηά, ημ λακάηακα. Θε ηα AEFILST, ζπδιαηίγς ημ
FETIALS αθθά δεκ ιπμνχ κα εοιδεχ ακ είκαζ θέλδ. Ζζ υιςξ είκαζ (ζενείξ
ηδξ ανπαίαξ Νχιδξ). Έηακα υιςξ ζηναιπθ έκακ βφνμ ιεηά ηαζ πήνα ημ
πνμαάδζζια έκακ βφνμ ανβυηενα. Λ ακηίπαθυξ ιμο πήνε ηαθφηενα
βνάιιαηα ζημ ηέθμξ, εκχ εβχ είπα έλζ ζφιθςκα ηζ έκα Ε, ηαζ ηένδζζε ιε
ιζηνή δζαθμνά.
Λ Ογμ παναηδνεί υηζ υζμ βνδβμνυηενα ηάκς ζηναιπθ, ηυζμ
βνδβμνυηενα εα έπς ηδκ εοηαζνία κα λακαηάκς. Οα ίδζα ζημκ επυιεκμ
αβχκα. Λζ πνχηεξ ιμο ηνεζξ ηζκήζεζξ ήηακ δοκαηέξ, θέεζ μ Ογμ. Όζηενα, ιε
ηα ABEIOT?, έπμκηαξ κ’ ανπίζς ζηναιπθ ιε Ώ, Β ή Ε (απμηθείς ηα
OBvIATE ηαζ nIOBATE πμο είδα), αάγς ηα βνάιιαηα ιε ηδκ ελήξ ζεζνά: I?
EBOAT. Ξηέθηδηα ηα LIFEBOAT, FIREBOAT. Αεκ ζηέθηδηα ημ IcEBOAT.
«Ιαζ, πνέπεζ κα ιάεεζξ αοηά ηα ζηναιπθ», θέεζ μ Ογμ.
ζμ πενζζζυηενα ιαεαίκεζξ ηαζ υζμ ηαθφηενμξ βίκεζαζ, ηυζμ πζμ
απμβμδηεοιέκμξ είζαζ ιε αοηά πμο δεκ λένεζξ – ηαζ ιε ημ ηζ εα ζοκέααζκε ακ
ηα ήλενεξ. ζμ πενζζζυηενα λένεζξ, ηυζα πενζζζυηενα οπάνπμοκ κα
λεπάζεζξ.
ηακ βονίγς ζπίηζ απυ ημ Ημκβη Άζθακη, υπμο ηενιάηζζα ιε 8-7,
πνάβια πμο εα ζηείθεζ ηδ ααειμθμβία ιμο ζημ 1532, ράπκς ηαζ βνάθς ζημ
ζδιεζςιαηάνζυ ιμο υθα ηα ζηναιπθ πμο ανπίγμοκ ηαζ ηεθεζχκμοκ ιε
BOAT. Αίπςξ ημοξ πθδεοκηζημφξ είκαζ 36.
Ηέλεζξ. Ηέλεζξ. Ηέλεζξ. Αίπθα ζηα 450.000 θήιιαηα ημο Ονίημο
Ιέμο Αζεεκμφξ Ηελζημφ Webster –δίπςξ πθδεοκηζημφξ, πνυκμοξ νδιάηςκ,
κεμθμβζζιμφξ ηαζ ηεπκζηή μνμθμβία– δ θίζηα θέλεςκ ημο Ξηναιπθ ιε
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120.000 θήιιαηα ιμζάγεζ ιζηνμζημπζηή. ηακ υιςξ ηάπμζμξ ακαθμβζζηεί
υηζ ημ ηαεδιενζκυ θελζθυβζμ εκυξ Ώββθυθςκμο οπμθμβίγεηαζ βεκζηά ζηζξ
15.000 ιε 20.000 θέλεζξ, δ ιεθέηδ βζα ημ Ξηναιπθ θακηάγεζ πανάθμβα
απμηανδζςηζηή.
Ομ πχξ μζ παίηηεξ ημο Ξηναιπθ ιαεαίκμοκ θέλεζξ είκαζ θίβμ ζακ ηδ
ζοθθμβή αζαθίςκ. Ζάπμζμζ παίηηεξ δεκ έπμοκ ηαιζά ιέεμδμ – ηα ιαθαηά ιε
ηα ζηθδνά ελχθοθθα, ιοεζζημνήιαηα ιε κημημοιέκηα, ηαλζδζςηζηά ιε
αεθδηζηά. Θα ακαβναιιαηίζμοκ θίβα επηαβνάιιαηα, εα δζααάζμοκ ημ
θελζηυ, υ,ηζ ημοξ ηαπκίζεζ ηάεε ζηζβιή. Άθθμζ είκαζ ακαθοηζημί –υπςξ μ
Ογυεθ Γμουπκζη πμο έπεζ ηζξ θίζηεξ ημο ζοκηαβιέκεξ ιε ηδ ζεζνά ηςκ
θςκδέκηςκ– ηαζ λεηζκμφκ κα ιάεμοκ ηζξ θέλεζξ ιε αοζηδνή αθθδθμοπία,
ζοπκά ζε ζοβηεηνζιέκμ πνμκζηυ δζάζηδια ηαζ ζε ζοβηεηνζιέκεξ χνεξ ηδξ
ιέναξ. Ζάπμζμζ παίηηεξ, υπςξ μ Γ.Β. Ογυεθ ιζζμφκ ηδ ιεθέηδ. Δ ιέεμδυξ
ημοξ είκαζ ζα κ’ αθήκεζξ ηα αζαθία ζε ζημίαεξ πάκς ζημ πάηςια χζπμο κα
ακαβηαζηείξ κα ηα ιαγέρεζξ.
Μχξ εοιμφκηαζ μζ παίηηεξ; Ζαζ πάθζ, μζ ηεπκζηέξ πμζηίθμοκ.
Μνυζθαηα, πνμζπάεδζα κα αθμιμζχζς δομ κημογίκεξ μηηαβνάιιαηεξ
θέλεζξ ηδ ιένα πνδζζιμπμζχκηαξ «ακαιμκζηά», υνμξ πμο ζοκδοάγεζ ηα
ακαβνάιιαηα ηαζ ηδ ικδιμκζηή. Ξηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ’90, ιενζημί
ζμφπεν-ελπέν πήνακ ημοξ πενζζζυηενμοξ ημνιμφξ ιε ηδ ιεβαθφηενδ
πζεακυηδηα βζα επηαβνάιιαηδ θέλδ. Ρνδζζιμπμζχκηαξ υθα ηα βνάιιαηα
πμο ζοκδοάγμκηακ ιε έκακ ημνιυ βζα κα θηζάλμοκ ζηναιπθ, έθηζαλακ
θνάζεζξ. Δ ζδέα ήηακ κα είκαζ ηακείξ ζηακυξ κα ακαβκςνίζεζ βνήβμνα ακ
είπε ζηναιπθ ζημ ακαθυβζυ ημο, ή πνμζεέημκηαξ έκα βνάιια απυ ημ
ηαιπθυ, ακηί κα πάκεζ πμθφηζια θεπηά ακαηαηεφμκηάξ ηα ηαζ ακαγδηχκηαξ
θέλεζξ.
Έηζζ ακ είπεξ ημ SAINTED, εοιμφιεκμξ ηδ θνάζδ «GETS
IMPROVED TOUCH»1, αοηυ απμηαθφπηεζ υθα ηα βνάιιαηα πμο
ζοκδοάγμκηαζ ιε ημκ ημνιυ, βζα κα θηζάλμοκ ημοθάπζζημκ ιζα
μηηαβνάιιαηδ θέλδ. Γζα πανάδεζβια, ημ SAINTED ζοκ έκα C ηάκεζ ημ
DISTANCE, ζοκ έκα D είκαζ DANDIEST, ζοκ έκα Β είκαζ ANDESITE, η.μ.η.
Λ Θπάθανκη ιδπακεφηδηε «ακαιμκζηά» βζα ημοξ πνχημοξ δζαηυζζμοξ
επηαβνάιιαημοξ ημνιμφξ ηαζ άθθμζ παίηηεξ ηάκακε αηυιδ ηνζαηυζζμοξ
επηαβνάιιαημοξ ημνιμφξ, ζοκ δζαηυζζα ελαβνάιιαηα (RETINA: «THE
RED PUPIL REFERS MUCH WINKING»).
1

«Έρεη βειηησκέλε επαθή»
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Ομ ιυκμ πνυαθδια ιε ηα «ακαιμκζηά» είκαζ υηζ πνέπεζ κα εοιάζαζ
ημκ ημνιυ, ιεηά ηδκ ζοκμδεοηζηή θνάζδ ηαζ ιεηά ηζξ θέλεζξ ηζξ ίδζεξ.
Ζάπμζμζ παίηηεξ ςζηυζμ, πζζηεφμοκ υηζ δ δδιζμονβία «ακαιμκζηχκ»
θνάζεςκ αμδεά ηδκ ζηακυηδηα ζοβηνάηδζδξ. Λ ελπέν θίθμξ ιμο Θάνηζκ
Ξιζε γςβναθίγεζ εζηυκεξ βζα κα ζοκηνμθεφεζ ηα «ακαιμκζηά» ημο. Γζα ημ
SALUTER1, ιδπακεφηδηε ημ ακαιμκζηυ STIFF VET BOMBING2 ηαζ
γςβνάθζζε έκα ζηίηζμ ακενχπμο ζε ζηφζδ κα παζνεηάεζ ιε ιζα ζδιαία ηαζ
αυιαεξ κα πέθημοκ βφνς ημο. Γζα ημ AEIORST, ημ μπμίμ δεκ ηάκεζ θέλδ,
έβναρε ASTEROId. Ομ «ακαιμκζηυ» ημο είκαζ JJ UNHURT, DMV 3ηαζ δ
γςβναθζά ημο δείπκεζ έκακ ηφπμ πμο θέβεηαζ JJ κα ζηέηεηαζ δίπθα ζημ
DMV4, ημ μπμίμ έπεζ πηοπδεεί απυ έκακ αζηενμεζδή. Δ πμθζηζηή μνευηδηα
δεκ έπεζ ζδιαζία: Γζα ημ ακάβναιια ηδξ θέλδξ GINGER, μ Θάνηζκ, πμο
είκαζ ιαφνμξ, επζκυδζε ημ ακαιμκζηυ MY SLAVE5. ,ηζ ηζ ακ εοιίγεζ.
Άθθμζ παίηηεξ δδιζμονβμφκ ηναβμφδζα ή βνάθμοκ ζζημνίεξ βζα κα
εοιμφκηαζ θέλεζξ. Λ Ξηζα Μμθάηκζη, δζηδβυνμξ απυ ημ Θασάιζ ηαζ ιεξ ζημοξ
πνχημοξ πεκήκηα παίηηεξ, ημθθάεζ θςημβναθίεξ απυ πενζμδζηά δίπθα ζε
θέλεζξ ημο OSPD. Γςβναθίγεζ έκα ηνακίμ ιε ηυηαθα δίπθα ζε θέλεζξ πμο
δεκ παίνκμοκ S ηαζ πμο θμβζηά εα ’παζνκακ. Ομ TELAMON (ανζεκζηή
ιμνθή ζε ηίμκεξ), θυβμο πάνδ, ηάκεζ ημκ πθδεοκηζηυ ιε ES, ζδιεζχκεζ, εκχ
ημ WANDLE είκαζ επίεεημ (ηαζ ζδιαίκεζ εφηαιπημξ). Ηέλεζξ πμο έπμοκ
ζπέζδ ιε ηδκ Εμοδαία, παίνκμοκ ηδκ πεκηάθθα. Ηέλεζξ βζα ράνζα
ζδιεζχκμκηαζ ι’ έκα ζηίηζμ ρανζμφ. Λ Μμθάηκζη ιαβκδημθςκεί ηαζκμφνζεξ
θέλεζξ ηαζ ηζκήζεζξ εκχ μδδβεί. Γζα ηζξ θέλεζξ βζα ράνζα, ιαβκδημθςκεί ηδκ
ίδζα πνυηαζδ, ιε ιζηνέξ παναθθαβέξ. Ηέεζ, «Μάκηα πνδζζιμπμζχ ημ
ηεθεοηαίμ ράνζ πμο έιαεα ηαζ ημ ηαζκμφνζμ».
Ομ θελζηυ ημο Μμθάηκζη δεκ είκαζ ηίπμηα ζε ζφβηνζζδ ι’ αοηυ ημο
Ιηέζαζκη Γηίιπζμκ, ημο ενφθμο πμο έπεζ απμζονεεί. Λ Γηίιπζμκ είκαζ έκαξ
πνάμξ ηαεδβδηήξ ιαεδιαηζηχκ απυ ηδ Ιυηζα Ζανμθίκα, πμο πήνε ημ
εεκζηυ πνςηάεθδια ημ 1994 ηαζ ημ «Ξμφπενζηανξ» ημ 1995 ηαζ ηένδζζε ημκ
ζεααζιυ ηςκ άθθςκ ελπέν βζα ηδκ ιμκαδζηή εοβέκεζά ημο ηαζ βζα ημ υηζ
ιμζνάζηδηε ιένμξ ηςκ 65.000 δμθανίςκ πμο ηένδζζε ι’ αοημφξ. (Βίκαζ
άβζμξ», θέεζ μ Ογίι Γηίανζ). Λ Γηίιπζμκ έπεζ βνάρεζ ζδιεζχζεζξ ηαζ ζηζξ 668
1

Απηφο πνπ ραηξεηάεη (ζηξαηησηηθά)
Βνκβαξδίδνληαο ζθιεξφ βεηεξάλν
3
Ο JJ ζψνο, DMV
4
Γηεχζπλζε κεραλνθίλεησλ νρεκάησλ
5
Γνχινο κνπ
2
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ζεθίδεξ ηδξ δεφηενδξ έηδμζδξ ημο OSPD. Ξπεδυκ ηάεε θέλδ θένεζ ιζα
ζδιείςζδ. Ώκαβνάιιαηα, «ακαιμκζηά», ημθθήιαηα ιπνμζηά, ημθθήιαηα
πίζς, επεηηάζεζξ, ηθίζεζξ, ζπεηζηέξ θέλεζξ. θεξ είκαζ ζηνζιςβιέκεξ πάκς
ζηδ ζεθίδα, ιε ημιρά, ιζηνμζημπζηά, απθά ηεθαθαία βνάιιαηα, δ ηαεειζά
ιε ημ δζηυ ηδξ επελδβδιαηζηυ ηχδζηα: έκα ζοκ βζα ηα «ακαιμκζηά», ηα
ειπνυξ ηαζ πίζς ημθθήιαηα ζε πανεκεέζεζξ, μζ ζοκζζηχζεξ θέλεζξ
πςνίγμκηαζ ι’ έκα ίζμκ. (Γζα πανάδεζβια, «LARGANDO= GARLAND + O =
GRANOLA + D»). Λ Γηίιπζμκ ιπμνμφζε κα απαββείθεζ ηζξ ενιδκείεξ ημο
OSPD ζπεδυκ επί θέλεζ ηζ αηυιδ έηακε πεναζηένς ένεοκα ζε «αθδεζκά»
θελζηά βζα ηζξ ζδιαζίεξ ηαζ ηζξ εηοιμθμβίεξ. Θεθεημφζε ηαηά ιέζμ υνμ
ηέζζενζξ χνεξ ηδ ιένα. Ζάεε ιένα. Γζα δχδεηα πνυκζα.
Σζηυζμ, ημ πζμ πενίπθμημ ζφζηδια απμικδιυκεοζδξ ίζςξ είκαζ
αοηυ πμο δδιζμφνβδζε μ ανεηακυξ παίηηδξ Ιηέζαζκη Γμοέιπ βζα κα εοιάηαζ
ηαζ ηζξ 412 (ζημ SOWPODS) μηηαβνάιιαηεξ θέλεζξ πμο πενζέπμοκ πέκηε
θςκήεκηα. (Βίκαζ ζδιακηζηή θίζηα δζυηζ οπάνπμοκ πμθθά θςκήεκηα ζημ
ζαημφθζ, 42). Λ Γμοέιπ ιμο πενζέβναρε ηδ ιέεμδμ ιζα αναδζά, ηαεχξ
πενπαημφζαιε ανβά ζ’ έκα πάνημ ηδξ Θεθαμφνκδξ, πδβαίκμκηαξ βζα
δείπκμ. Ώνβυηενα, ιμο ’ζηεζθε έκα θεπημιενέζηαημ ζιέζθ.
Λ Γμοέιπ ηαλζκμιεί έκα ιείβια πέκηε θςκδέκηςκ ηαηά αθθααδηζηή
ζεζνά, θ.π. ηα AAIOU. Όζηενα αενμίγεζ ηζξ αθθανζειδηζηέξ αλίεξ ηςκ ηνζχκ
πνχηςκ βναιιάηςκ, υπμο Ώ=1, Β=5, Ε=9, Λ=15 ηαζ U=21. Έηζζ ζημ
πανάδεζβια AAIOU, A+A+I= 1+1+9 =11. Έπεζηα ιεηαηνέπεζ ημ ζφκμθμ ζημ
βνάιια ημο αθθααήημο πμο ακηζζημζπεί. Ξηδκ πενίπηςζδ αοηή, 11=Ζ. Γζα
ηα δφμ ηεθεοηαία θςκήεκηα, πνδζζιμπμζεί ιζα αθθααδηζηή θίζηα ηςκ
γεοβχκ ιε ζεζνά, υπμο ΏΏ=1=Ώ, ΏΒ=2=ΐ, ΏΕ=3=C, υθα ςξ ηα OU=14=N
ηαζ UU=15=O. Θεηά εεςνεί ηα βνάιιαηα πμο πανάβμκηαζ απυ ηζξ δομ
μιάδεξ βναιιάηςκ ςξ γεφβμξ. Ξημ πανάδεζβια αοηυ, ηα ηνία πνχηα
βνάιιαηα (ΏΏΕ) απμδίδμοκ έκα Ζ ηαζ ημ ηεθζηυ γεφβμξ βναιιάηςκ (OU)
απμδίδεζ έκα Ι. Ξπεηίγεζ ημ γεφβμξ αοηυ ηςκ βναιιάηςκ ιε ιζα εζηυκα.
Βδχ, ΖΙ= ΖΙΒΒ1. Θεηά πνδζζιμπμζεί ηδκ εζηυκα βζα κα θηζάλεζ ιζα
ζζημνία: «Έκα βυκαημ ζη’ ανπίδζα (BLS) ηάπμζμο κηαααηγή (CDT) ημκ
γμνίγεζ (SPT) ηζ έηζζ πάεζ ζημ λεκμδμπείμ Νζηγ (RTZ), υπμο αθέπεζ έκακ
ηνμηυδεζθμ (CRC). Αίκεζ ζημκ ηνμηυδεζθμ ημοθμονάηζα (BNS) ηαζ ημκ
πηοπάεζ ιε ηζμοβηνάκεξ (RKS). Θεηά, δ αββθζηή πμδμζθαζνζηή μιάδα

1

Γφλαην.
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Ξπζνμφκζα (SPR) θεάκεζ ι’ έκακ καφηδ (SLR) κα ημοξ αημθμοεεί, μ μπμίμξ
ημοααθάεζ ηνζακηάθοθθα (RSS) ηαζ θμνάεζ ηζυηανα (CLG)»1.
Ζάεε ηνζάδα ζοιθχκςκ δδιζμονβεί θέλδ υηακ ζοκδοαζεεί ιε ηα
θςκήεκηα AAIOU. «Αεκ είκαζ υθεξ μζ ζζημνίεξ ηυζμ ιαηνζέξ», ιμο θέεζ.

Ζάπμζεξ απανηίγμκηαζ απυ ιζα ιυκμ ηνζάδα ζοιθχκςκ υπςξ
αοηή πμο πανάβεηαζ απυ ηα ΏΕΕΕΛ, δ μπμία θηζάπκεζ ημ (19,11)=SK πμο
εβχ ζοκδές ιε ημ skiing. Ομ ζηζ πνμηαθεί ηδκ εζηυκα ημο κα ηαηένπεζαζ
ιζα πθαβζά ιε ζθάθμι πνδζζιμπμζχκηαξ ηάηημοξ 2(CCT) βζα ζδιαίεξ. Ομ
CCT ιαξ δίκεζ ηδκ οπένμπδ θέλδ OITICICA.
Ομ ζφζηδια αοηυ ίζςξ θαίκεηαζ πανάθμβα πενίπθμημ ηαζ
απυηνοθμ ζε ζπέζδ ιε ημ ηεθζηυ ημο απμηέθεζια, αθθά δ θίζηα ηςκ
μηηαβνάιιαηςκ ιε πέκηε θςκήεκηα είκαζ πμθφ απμθαζζζηζηή ζημ
Ξηναιπθ. Βίκαζ δφζημθμ κα δεζξ ηζξ θέλεζξ ηζ ακ πάζεζξ ημ ζηναιπθ είκαζ
πζεακυ κα ζημνάνεζξ θίβα ηαζ κα ’πεζξ πνυαθδια ιε ηα βνάιιαηά ζμο ζημκ
επυιεκμ βφνμ… Ήηακ ζηυπμξ ιμο βζα πμθθά πνυκζα κα ακαπηφλς έκα
ζφζηδια απμικδιυκεοζδξ πμο εα ζμο ’θενκε ηδ θίζηα αοηή ζημ πζάημ.
Έαθεπα ημκ ζηυπμ αοηυ ςξ Άβζμ Αζζημπυηδνμ, ιδ πζζηεφμκηαξ πςξ εα ηα
ηαηαθένς πμηέ, αθθά δ ηεπκζηή ιμο ήνεε ιζα αναδζά εκηεθχξ άλαθκα ηαζ
δμοθεφεζ. Θμθμκυηζ πήνε πνυκμ κα θηζάλς ηαζ κα ιάες ηζξ ζζημνίεξ, ηχνα
ιμο παίνκεζ ιυκμ ηνεζξ χνεξ ηάεε ηνεζξ ιήκεξ κα ηζξ θνεζηάνς.
Ζαηεοεφκμιαζ πνμξ ημ δζαιένζζια ημο Θαη, υπμο ημ ίδζμ ημ
παζπκίδζ είκαζ Άβζμ Αζζημπυηδνμ.
Μαίγμοιε «ηνία ηαζ ηνία» – 3 δμθάνζα ημ παζπκίδζ ζοκ 3 ζεκηξ ημκ
πυκημ δζαθμνάξ. Λ Θαη ιμο δίκεζ πθεμκέηηδια πεκήκηα πυκηςκ, πνάβια
πμο πνεζάγμιαζ ηαεχξ πάκς ημ πνχημ παζπκίδζ βζα 2 πυκημοξ ζηδκ
πναβιαηζηυηδηα υιςξ ημ ηενδίγς ιε ημ πθεμκέηηδια, 480-432. Ξημ δεφηενμ
παζπκίδζ παίνκς ηα ιπαθακηέν ζημοξ δομ ηεθεοηαίμοξ βφνμοξ ηαζ ηενδίγς
500-410, πςνίξ κα πνεζάγμιαζ μφηε ηδ δζαθμνά. Λ Θαη πεηάεζ ηα βνάιιαηά
ημο ζημ ηαιπθυ ηαζ ημ ιπθμη ημο ζημ ηναπέγζ ηαζ θςκάγεζ ημθηά,
«Έημζιμξ κα παίλεζξ δίπςξ δζαθμνά;»
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Μυζμ ιαηνζά έπς θηάζεζ. Θυθζξ θίβμοξ ιήκεξ πνζκ, μ Θαη ιε
νχηδζε ακ ήιμοκ έημζιμξ κα παίλς ιε θεθηά. Οχνα, βζα ημ ηνίημ παζπκίδζ,
αθήκμοιε ημ ζημίπδια ζηα ίδζα αθθά ηυαμοιε ημ πθεμκέηηδια ζημ ιζζυ,
ζημοξ 25 πυκημοξ. Μαίνκς ηαζ ηα δομ ιπαθακηέν ηαζ ηενδίγς πάθζ, 432374, πάθζ δίπςξ κα πνεζαζηχ ημ πθεμκέηηδια, αολάκμκηαξ ηα ηένδδ ιμο
ζηα 11 δμθάνζα. Γζα ημκ Θαη αοηά ηα πνήιαηα είκαζ πμθθά, αθθά δ ήηηα
ημκ πεζνάγεζ πενζζζυηενμ. πζ πςξ δεκ εέθς κα ηενδίζς πνήιαηα. Βίκαζ
απθχξ υηζ ημ παζπκίδζ ιε ημκ Θαη ημ αθέπς ζακ επέκδοζδ ηαζ
πνμτπμθμβίγς 20 δμθάνζα ή ηάηζ ηέημζμ βζα ηάεε πανηίδα. Ομ κα ενεείγεζξ
ημοξ ηγμβαδυνμοξ είκαζ άνζζημξ ηνυπμξ βζα κα ημοξ ηάκεζξ κα παίλμοκ, ημκ
ζοβηεηνζιέκμ ηγμβαδυνμ βζα κα ιάες εβχ.
«Αεκ έπς ηυζμ ηαηυ αεθδηζηυ πκεφια υπςξ θαίκεηαζ υηακ πεηάς
ημ ιπθμη ιμο», θέεζ μ Θαη. «Ώπθχξ πνμζπαεχ κα έπς ημκ δζηυ ιμο ηνυπμ.
Βίκαζ υιςξ απίζηεοημ», θέεζ, εκκμχκηαξ ημ υηζ έπς πάνεζ έλζ ζηα έλζ
ιπαθακηέν ζηδκ πανηίδα. Αεκ είκαζ αθήεεζα, αθθά ημ ηέπκαζιά ημο πζάκεζ:
μ Θαη ιε πείεεζ κα αολήζμοιε ημ ζημίπδια ζε έλζ ηαζ έλζ. πςξ εα ’θεβακ
ηαζ μζ πζεακυηδηεξ, παίνκεζ βνήβμνα ηαζ ηα δομ ιπαθακηέν ηαζ ιε ηζαηίγεζ
ζημ ηέηανημ παζπκίδζ.
Δ ήηηα ιε αάγεζ ιέζα 6 δμθάνζα. Λ Θαη παίνκεζ ιζα δφζημθδ κίηδ
ζημ πέιπημ ιαξ παζπκίδζ ηαζ ιε νίπκεζ ζηα 15 δμθάνζα παζμφνα. Αζεηδζηχ
ηδκ επζζηνμθή ημο ααακηάγ ηςκ 50 πυκηςκ, αθθά ηνααάεζ πάθζ ηαζ ηα δομ
ιπαθακηέν ηαζ ιε ζοκηνίαεζ 492-362. Οχνα είιαζ ιέζα 30 δμθάνζα.
Μαίγμοιε έκα αηυιδ, ζηαεενά ζημ έλζ ζοκ έλζ, ηαζ ηενδίγς 384-367, δίπςξ
ηδ δζαθμνά, ηαζ είιαζ 23 δμθάνζα ιέζα. Ζζ υιςξ είκαζ ιζα πανηίδα πμο ιμο
ακορχκεζ ημ δεζηυ: ηένδζζα ηνία απυ ηα επηά ηαεανά ηαζ έκα ηέηανημ ιε
ημ πθεμκέηηδια.
Μνζκ θφβς, μ Θαη ιμο δείπκεζ ημ ηεθεοηαίμ ημο θίθηνμ οβείαξ:
εκενβυξ άκεναηαξ, «βεκζηήξ πνήζδξ ακηίδμημ ηαζ ακηζημλζηυ πμο
επζιδηφκεζ ηδ γςή», ιε ζαιαηζηή πνήζδ απυ ημκ 2μ αζχκα π.Ρ., ζφιθςκα ιε
έκα πενζμδζηυ βζα αζηαιίκεξ πμο δζααάγεζ μ Θαη. Ζάκεζ ηα πείθδ, ηα δυκηζα
ηαζ ηδ βθχζζα ιαφνα. Λ Θαη θέεζ πςξ ημ παίνκεζ βζα κα ηαεανίζεζ ημ
ζχια ημο. Αεκ έπεζ πζεζ αθημυθ βζα ηέζζενζξ ιένεξ.
«Ηυβς ημο ημονκμοά;» νςηάς. Μάιε ζ’ έκα ζφκημια.
«Ηυβς ημο ημονκμοά», θέεζ, «ηαζ βζαηί ημ έπς παναηάκεζ».
Αεκ πνεζάγεηαζ κα νςηήζς πενζζζυηενα βζα ημ ηζ εκκμεί.

362

Βίιαζ ζε μνβαζιυ αβχκςκ. Θεηά ηδκ ακαπμδζά ζημ Ημκβη Άζθακη,
πάς ζημ ημονκμοά πμο πάκηα ήηακ μ εθζάθηδξ ιμο: ημ Λουθηπαι. Οα
έηακα ιακηάνα ηαζ ηζξ δομ θμνέξ πμο έπαζλα, 5-7 ημκ έκα πνυκμ, 4-8 ημκ
δεφηενμ. Ίζςξ ήηακ δ εββφηδηα ημο ιεβαθείμο ηδξ πνχηδξ ηαηδβμνίαξ,
ίζςξ δ απεζνία ιμο, ίζςξ δ πεζζιαηχδδξ άνκδζή ιμο κα δεζιεφζς πνυκμ
βζα ιεθέηδ θέλεςκ.
Οχνα παίγς ζηδκ ηαηδβμνία ελπέν. Ξημ Λουθηπαι ιπμνείξ κα
παίλεζξ ζε ορδθυηενμ επίπεδμ: μπμζμζδήπμηε έπεζ ααειμθμβία ηαηάηαλδξ
1400-1700 έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα παίλεζ ιε ημοξ ελπέν. ηακ δδθχκς
ζοιιεημπή ηαζ ιμο δίκμοκ ιζα ημκηάνδα ιε η’ υκμιά ιμο πμο θένεζ ηδ
ααειμθμβία ιμο ηαζ ηδ θέλδ ΒΚΜΒΝ, αζζεάκμιαζ ιζα ιζηνή δυζδ
πενδθάκζαξ.
Οα πνάβιαηα ανπίγμοκ ηαθά. Λ πνχημξ ιμο αβχκαξ είκαζ
εκακηίμκ εκυξ απυ ημοξ απνμζάνιμζημοξ επζζηήιμκεξ ημο Ξηναιπθ. Βίκαζ
έκαξ ιζηνυζςιμξ, κεονζηυξ άκδναξ πμο ιμονιμονίγεζ ηαζ θμνάεζ ιεβάθα
παναθθδθυβναιια βοαθζά ηζ έκα εθανιμζηυ ιάθθζκμ ηανυ πμοηάιζζμ ιε
ημκηά ιακίηζα. Ώνβυηενα εα ημκ πνμζέλς ζηα μονδηήνζα κα θέεζ, «Βίιαζ δ
αθαηεία!» (Λ Ογμκ Λοίθζαιξ ηάπμηε παναηήνδζε, «Ώκ δεζξ ζημ θελζηυ ημ
“παίηηδξ ημο Ξηναιπθ”, αοηυξ είκαζ πμο πενζιέκεζξ κα δεζξ»). Ξημ δεφηενμ
βφνμ ανίζης ιζα θέλδ πμο ιυθζξ έπς ιάεεζ: ημ ακάβναιια ημο BARONET,
δδθαδή ημ REBOANT. (Λ Θάνθμκ ιμο είπε πεζ, «Μμηέ ιδκ παίγεζξ ημ
BARONET. Μάκηα παίγε ημ REBOANT», βζαηί δ πζμ πανάλεκδ θέλδ ίζςξ
αβάθεζ έκζηαζδ).
Ιζχες θοθαηζζιέκμξ, δ αοημπεπμίεδζή ιμο υιςξ αηθυκδηδ υηακ
μ ακηίπαθυξ ιμο ηάκεζ ζηναιπθ ιε ηα ιπαθακηέν, παίγμκηαξ UnBUCKLE,
ηαζ, ανηεηά ηαζνζαζηά, UrINALS1. ΐνίζης ημ MOULDIER ηαζ ζζμθανίγς
ημ παζπκίδζ. ιςξ μ εβηέθαθυξ ιμο παεαίκεζ ηνάιπα ζημ ηέθμξ ημο
παζπκζδζμφ ηαεχξ εκημπίγς ηδ ιμκαδζηή ηίκδζδ ιε ηδκ μπμία υπςξ
απμδεζηκφεηαζ ηένδζγα ηαζ έηθεζκα ημ ηαιπθυ, ημ QURSH (κμιζζιαηζηή
ιμκάδα ηδξ Ξαμοδζηήξ Ώνααίαξ), αθθά ααέααζμξ, θμαάιαζ ζακ ηυηα κα ημ
παίλς. Ράκς ημ κηένιπζ, 471-456.
Όζηενα ηενδίγς ηνεζξ ζηδ ζεζνά ηαζ ανίζημιαζ ζημ ηναπέγζ 2 ημ
πνςί ημο Ξαααάημο. Βίκαζ 1δ Ώπνζθίμο, ηα ηνζαημζηά έαδμια βεκέεθζά ιμο.
(ηακ ήιμοκ 9, ημ 1972, οπμθυβζζα πυζμ ιεβάθμξ εα ήιμοκ ημ 2000 αθθά
δεκ ιπμνμφζα κα εκκμήζς υηζ δ διένα αοηή ένπεηαζ· ίζςξ κα ιδκ ήηακ
1
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ηυζμ ηνμιαηηζηυ ακ ήλενα υηζ εα έπαζγα έκα επζηναπέγζμ παζπκίδζ ζε
πθήνεξ ςνάνζμ). Λ Ζνζξ Ζνζ, μ Οελακυξ πμο παίγεζ ζημ ηναπέγζ 1, ειθακχξ
ζηέθηεηαζ υηζ δ πανμοζία ιμο ζε ημνοθαίμ ηναπέγζ είκαζ ηάπμζμο είδμοξ
πνςηαπνζθζάηζημ αζηείμ. Έκα παιυβεθμ νοηζδχκεζ ημ πνυζςπυ ημο, δεκ ημ
πζάκεζ ιε ηδκ πνχηδ. «Οζ ηάκεζξ εζφ εδχ;» Αεκ ηάεμιαζ ηαζ πμθφ. Δ Ογακ
Ιηίλμκ ιε ηαηαηνμπχκεζ. Μέθης παιδθυηενα ζε εοημθυηενμ ζοκαβςκζζιυ
ηαζ κζηάς ζημκ επυιεκμ βζα κα αεθηζςεχ ζε 4-2, αθθά ιεηά πάκς ηνεζξ ζηδ
ζεζνά. Όζηενα απυ ηδκ ηεθεοηαία ζοκηνζαή, δ μπμία ιε αοείγεζ ζημ 4-5,
ακηζθαιαάκμιαζ υηζ μ ηίηθμξ ημο ελπέν, αθίιμκμ, έπεζ ακααθδεεί ηαζ πάθζ.
Ζζ υιςξ υπζ. Θζα κίηδ ιπμνεί κα ηάκεζ ηδ δζαθμνά ιεηαλφ ηδξ
εοηοπίαξ ηαζ ηδξ απμβμήηεοζδξ. Έηζζ υηακ παίνκς δφμ αβχκεξ ζηδ ζεζνά
ηαζ αεθηζχκμιαζ ζε 6-5, είιαζ πάκς. Ξηδκ δζααάειζζδ πμο έπς ζημ ιοαθυ
ιμο βζα ηζξ δζμνβακχζεζξ δχδεηα αβχκςκ, οπμεέημκηαξ ζηαεενυ ή θίβμ
ηαθφηενμ ακηαβςκζζιυ, ημ 4-8 εηηζιάηαζ ςξ ηαηαζηνμθή, ημ 5-7 είκαζ
άζπδιμ, ημ 6-6 είκαζ ιυθζξ οπμθενηυ ηαζ ημ 7-5 είκαζ απθχξ απμδεηηυ.
ιςξ δ ηαηάηαλή ιμο ςξ ηνζαημζηυξ έκαημξ ζημοξ ζανάκηα δφμ, ιε 7-5
ζηδκ ηαηδβμνία ελπέν ζημ Λουθηπαι εα είκαζ ηαθφηενμ δχνμ βεκεεθίςκ
απυ ημ ιπθε βάκηζ ημο ιπέζγιπμθ πμο πήνα υηακ έηθεζζα ηα εκκζά. Ζαζ δ
ζηέρδ υηζ ημ 7-5 εα ιε ηάκεζ «ελπέν», ζηνζθμβονκάεζ ζημ ιοαθυ ιμο,
επίζδξ.
Θέκεζ έκαξ αβχκαξ. Λ ακηίπαθυξ ιμο είκαζ έκαξ παθζυξ παίηηδξ
απυ ηδκ πενζμπή ηδξ ΐμζηυκδξ ιε ααειμθμβία 1800, έκαξ ήνειμξ ηαζ
θζθζηυξ βηνζγμιάθθδξ ηφνζμξ πμο δεκ έπς λακαδεί. Ομ παζπκίδζ ιαξ αθθάγεζ
υηακ αάγς ηάης ημ EXpIRER βζα 99 πυκημοξ. Ομ νζζηάνς· πμθθμί ηφπμζ
μοζζαζηζηχκ απυ νήιαηα δεκ είκαζ έβηονεξ θέλεζξ. Έηζζ υηακ ηάκεζ
έκζηαζδ δεκ είιαζ αζζζυδμλμξ.
Βίκαζ υιςξ απμδεηηυ ηαζ απμδεζηκφεηαζ υηζ είκαζ ημ ιυκμ ζηναιπθ
ι’ αοηά ηα βνάιιαηα, έκα επίηεοβια ηδξ βκςζηζηήξ ιμο ζηακυηδηαξ πμο ιε
ηάκεζ ηοπενυ, ηαθυ, ή ηαζ ηα δφμ. Ζάης απυ ημ ηναπέγζ ημοκάς ηδ βνμεζά
ιμο πάκς ηάης ηαζ πάς ζε ιζα κίηδ 423-319.
Ξημκ υιζθμ, ιζα Μέιπηδ ανάδο δομ αδμιάδεξ ιεηά, μ Γ.Β. Ογυεθ
είκαζ πάκς ζηδκ ηανέηθα ημο ηζ ακαημζκχκεζ ηα γεοβάνζα βζα ημκ ηνίημ
βφνμ ηδξ αναδζάξ. «Ηζκ Ζμφζιακ-Ξηέθακ Φάηζζξ, μ μπμίμξ ιυθζξ κίηδζε
ημκ Θπμιπ Φεθη!»
Ηίβεξ θςκέξ έηπθδλδξ, ζηυνπζα πεζνμηνμηήιαηα.
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Μζεακυκ ράπκμκηαξ βζα ιζα δυζδ ηαπείκςζδξ, ηαηεοεφκμιαζ πνμξ
ημ Λοάζζκβηημκ Ξημοέαν Μανη. Λ ηαζνυξ έπεζ γεζηάκεζ ηαζ μζ ζοκήεεζξ
φπμπημζ έπμοκ λοπκήζεζ απυ ηδ πεζιενία κάνηδ. Λ Άθακ μ ενβμθάαμξ, μ
Ογμ μ αεηενάκμξ ημο πμθέιμο, μ Ογμκ μ ζςζίαξ ημο Γμφκηζ Άθεκ, μ Άθκημ μ
εζηζάημναξ, μ Ογίιζ μ παθζυξ ημο Ξπζηζμφ ηςκ φθθςκ, ιε ιάθθζκμ ζημφθμ.
Ιζχες ακαζθαθήξ ακάιεζά ημοξ, ι’ έκακ ηνυπμ πμο δεκ κζχες
ζημοξ μιίθμοξ ηαζ ζηα ημονκμοά. Δ εοιέκεζά ημοξ μνίγεηαζ πνχημκ απυ
ηδκ ζηακυηδηα ηαζ δεφηενμκ απυ ηδκ μζηεζυηδηα. Βίιαζ βκςζηυ πνυζςπμ,
αθθά αηυιδ έκαξ αηάθακημξ. Οα ημονκμοά ιμζάγμοκ ζπεδυκ εδθοπνεπή ζε
ζφβηνζζδ ιε ημ ζηθδνυ πάνημ – υθμζ αοημί μζ ηακυκεξ, ηα θφθθα
ααειμθμβίαξ, μζ ακαημζκχζεζξ ηαζ μζ ααειμθμβίεξ, δ αααμφνα πμο
επζζηζάγεζ αοηυ πμο πναβιαηζηά έπεζ ζδιαζία: ημ παζπκίδζ. Λφηε
ηαηαβναθή βναιιάηςκ, μφηε βφνζζια ημο ηαιπθυ ιεηά απυ ηάεε ηίκδζδ.
Θυκμ ηάκε θέλεζξ.
Λ Θπμιπ Φεθη είκαζ εηεί, παίγμοιε, ηαζ δ ηάλδ απμηαείζηαηαζ
υηακ πάκς. Ζενδίγς δομ παζπκίδζα εκακηίμκ ιζηνυηενςκ αοεεκηζχκ. Ζαζ
ηαεχξ ηάεμιαζ βζα έκα αηυιδ, ιε ημκ Ογμ, μζ ελπέν πενζθένμκηαζ βφνς
απυ ημ ηαιπθυ. Κεηζκάς ιε ημ HONDLER*, ημ μπμίμ κμιίγς υηζ εα πνέπεζ
κα είκαζ ζςζηυ βζαηί HONDLE ζδιαίκεζ haggle ηαζ ημ HAGGLER είκαζ θέλδ.
θμζ λένμοκ πςξ είκαζ θάεμξ, υιςξ μ Ογμ υπζ ηαζ δ ηίκδζδ παναιέκεζ ζημ
ηαιπθυ.
ηακ παίγς MAESTRI, πενκχκηαξ έκα Θ ζηδκ πνχηδ ζηήθδ, μζ
πενζβεθαζηέξ πεηάβμκηαζ απυ ηζξ εέζεζξ ημοξ.
«Γζαηί δεκ ημ ’ααθεξ ζηδ βναιιή επί ηνία;» νςηάεζ μ Άθακ
ηαπφπμπηα.
«Ιαζ, εα ’πνεπε κα παίλεζ MISRATE», θέεζ μ Ογίιζ, ζακ κα ιδκ
οπάνπς.
«Ομ MAESTRI ήηακ δ ζςζηή ηίκδζδ», θέεζ μ Φεθη. «Ώπθχξ ημ
’παζλε ζε θάεμξ ιένμξ».
Ώνβυηενα παίγς FIXER βζα 34 πυκημοξ. Ξδηχκς ημ αθέιια ιμο, μ
Άθακ ημοκάεζ ημ ηεθάθζ ημο.
«REFIX;» θές. Θυθζξ είδα ηδ θέλδ ηαζ ημ ζδιείμ. Θα έπαζνκα 51
πυκημοξ ζημ επί ηνία.
Θμο βκέθεζ ηαηαθαηζηά.
πμηε πζάκς έκα ηαζκμφνζμ ανζειδηζηυ μνυζδιμ ζημ παζπκίδζ –
1200, 1300, 1400, 1500– δ ζπμοδαζυηδηα ηδξ πναβιάηςζδξ εθαηηχκεηαζ
365

αιέζςξ ηαεχξ ανπίγς κα ημζηάς αηυιδ 100 ααειμφξ ιπνμζηά. Ώθθά ημ
επυιεκμ είκαζ ημ 1600 ηαζ μ ηίηθμξ ημο «ελπέν». ηακ θηάζς εηεί –υπζ ακ
θηάζς, βζαηί λένς πςξ εα θηάζς– δδθχκς υηζ εα είιαζ ζηακμπμζδιέκμξ.
Θα έπς πζάζεζ ημ ζηυπμ ιμο. Έηζζ υηακ ένπεηαζ μ πίκαηαξ απυ ημ
Λουθηπαι ζημ ζιέζθ ιμο ηαζ ιε πθδνμθμνεί πςξ ηχνα είιαζ
ααειμθμβδιέκμξ ιε 1598, κζχες απνυζιεκα εοπανζζηδιέκμξ. Βίκαζ ιυκμ
γήηδια πνυκμο ηχνα.
Ομ Holliday Inn ηδξ Ώηθάκηα ιμφ ηάκεζ κυδια λακά, ημ ιεβάθμ
ακμζλζάηζημ ημονκμοά ηςκ δεηαμηηχ αβχκςκ. Θε ηδ κέα ιμο ααειμθμβία,
ημπμεεημφιαζ ημκηά ζηδκ ημνοθή ηδξ δεφηενδξ ηαηδβμνίαξ πμο
πενζθαιαάκεζ παίηηεξ ιέπνζ ηάης ζημ 1200. Θα πνεζαζηεί κα ηενδίζς
πμθθμφξ αβχκεξ, χζηε κα πάνς έζης ηαζ ηάπμζμοξ ααειμφξ.
Ζαζ ημ ηάκς. Βπηά απυ ημοξ πνχημοξ εκκζά. Έλζ απυ ημοξ
ηεθεοηαίμοξ εκκζά. Μαίγς θέλεζξ ιεβάθδξ πζεακυηδηαξ πμο έιαεα
πνυζθαηα, υπςξ ηα SOURDINE, TEGULAR ηαζ INSETTER. Δ επίδμζή ιμο
13-5 είκαζ ανηεηή βζα ηδ δεφηενδ εέζδ ηαζ εηαηυ δμθάνζα. Βίιαζ ηεθείςξ
ζηακμπμζδιέκμξ.
Θέπνζ πμο ηδθεθςκχ ζημκ Έκηθζ. Ώνπζηά είκαζ ημθαηεοηζηυξ.
Ώθθά ιεηά ημο θές υηζ μ δζεοεοκηήξ ημο ημονκμοά δεκ ημπμεέηδζε ημοξ
παίηηεξ ιε ηδκ εκδιενςιέκδ ααειμθμβία ημοξ ηζ έηζζ ακηί πέιπημξ ζηδκ
ηαηδβμνία ήιμοκ πνχημξ. Αεηαηνείξ κίηεξ, θέεζ, ίζςξ αλίγμοκ ηακά δομ
ααειμφξ ηαηάηαλδξ. «Μζεακυκ, υπζ πμθφ παναπάκς», θέεζ.
Ξημκ υιζθμ ηεθεοηαία, ηναηάς βενά ζ’ έκα παζπκίδζ ιε ημκ Γ.Β.
Ογυεθ. ιςξ δεκ είδα έκα ζηναιπθ ηαζ ηεθζηά έπαζα.
«Έκα θάεμξ ζε ηάεε παζπκίδζ», είπα ζημκ Ογυεθ.
«Οα θάεδ ζημηχκμοκ», είπε.
Ζζ φζηενα έβναρα ζημ ζδιεζςιαηάνζυ ιμο «Θέθς κα παίγς
χζπμο κα ιδκ ηάκς θάεδ».
Ώοηυ αέααζα είκαζ ακμδζία. Οα θάεδ είκαζ ακαπυθεοηηα ζ’ έκα
παζπκίδζ πμο μζ άκενςπμζ ηαθμφκηαζ κα παίνκμοκ απμθάζεζξ. ιςξ ηχνα,
ακαθφμκηαξ ημοξ αβχκεξ ιμο ζηδκ Ώηθάκηα, βίκεηαζ λεηάεανμ: έπς ιάεεζ
πχξ κα κζηάς παίηηεξ πμο έπμοκ ιζηνυηενδ απυ ιέκα ααειμθμβία αθθά
δεκ έπς αηυιδ απμαάθεζ αοηυ ημ είδμξ ηδξ εκζοκείδδηδξ απενζζηερίαξ πμο
ζημηχκεζ. Οέζζενεζξ απυ ηζξ πέκηε ήηηεξ, ηνίκς, ήηακ αοημηζιςνίεξ – θάεμξ
ζηναιπθ ζε δομ αβχκεξ, έκα ηυθθδια ζε θέλδ πμο ιμο δζέθοβε (κα ηάκς
ημ LUTE, LUTEA, ιζα θέλδ πμο ιυθζξ είπα δζααάζεζ ηαεχξ άνπζζα ηα
πεκηαβνάιιαηα), ιζα απυθαζδ ηφπμο Θάνθμκ κα πνμζπενάζς έκα
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ζηναιπθ ιε ιπαθακηέν βζα ηίκδζδ 30 πυκηςκ, ημ υηζ εηκεονίζηδηα ιε δομ
ανπάνζεξ ηονάδεξ πμο ηαοβάδζγακ ζημ δζπθακυ ηναπέγζ.
Ώθθά ημ ηζμφλζιμ απυ ηζξ εζθζηνζκείξ ιμο απμηζιήζεζξ ζαήκεζ
βνήβμνα, υπςξ πάκηα. Βίκαζ δ θαβμφνα ηδξ ακαιμκήξ πμο ιε ηνχεζ βζα
ηδκ επυιεκδ επίζηερή ιμο ζημκ υιζθμ, ζημ πάνημ ή ζε ημονκμοά, άθθμ έκα
ιάηζμ θέλεζξ πμο λεπφκμκηαζ απυ ημκ εηηοπςηή ιμο βζα κα ηζξ ιάες. Θζα
αδμιάδα ιεηά ηδκ Ώηθάκηα, παίνκς έκα ζιέζθ απυ ημκ ηζάνμ ηδξ
ααειμθμβίαξ ηαηάηαλδξ, Ογμ Έκηθζ:

Βίκαζ επίζδιμ! Βίζαζ ηχνα ΒΚΜΒΝ!
πζ πμθφ πάκς απ’ ημ υνζμ, αθθά ζδμφ:
1601.
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Ογζι Γηίανζ πζζηεφεζ υηζ ηα παζπκίδζα αλίγεζ κα παίγμκηαζ ιυκμ ζημ
ιάλζιμοι ηδξ εεςνίαξ ημοξ. Ξημ Ξηναιπθ, θέεζ, ημ «απυθοημ
παζπκίδζ» βίκεηαζ ιυκμ υηακ εθέβπεζξ απμηεθεζιαηζηά ηα ηνία
ζημζπεία ημο παζπκζδζμφ – ηα βνάιιαηά ζμο, ηα βνάιιαηα πμο δεκ έπμοκ
παζπεεί ηαζ ημ ηαιπθυ. Ξοκεέηεζξ πθδνμθμνίεξ απυ ηδ δελαιεκή ηςκ
βναιιάηςκ πμο δεκ έπμοκ παζπεεί. ΐθέπεζξ υθεξ ηζξ δοκαηυηδηεξ
ζηναηδβζηήξ ζηδ βεςιεηνία ημο ηαιπθυ ηαζ βζα ημοξ δφμ παίηηεξ. Ζαζ δ
βκχζδ θέλεςκ ζμο επζηνέπεζ κα αλζμπμζήζεζξ ηα επηά ζμο βνάιιαηα ζημ
ιέβζζημ ααειυ. Βίκαζ δ απυθοηδ ζοβηέκηνςζδ ηζ αοηυ έηακε μ Γηίανζ υηακ
επέηηεζκε ημ EXISTENT ηαηά ιήημξ ηδξ ηένια ηάης ζεζνάξ ζε
EXISTENTIALIsTs ή υηακ έηακε ηδ ενοθζηή ημο ηίκδζδ WATERZOOI.
Ώκ αθαζνέζεζξ μπμζμδήπμηε απ’ αοηά ηα ηνία ζημζπεία,
οπμζηδνίγεζ μ Γηίανζ, ημ παζπκίδζ ηαηαννέεζ. Αίπςξ ααεζά βκχζδ ημο
θελζημφ –δ πζμ ζοκήεδξ έθθεζρδ ηςκ παζηηχκ– «δ πνμζπάεεζα κα
παναημθμοεείξ ηζ βίκεηαζ ιμζάγεζ ιε ακέηδμημ», θέεζ. Λ ζημπυξ ηςκ
ηζκήζεςκ ζημ Ξηναιπθ είκαζ κα ιεβζζημπμζείηαζ δ πνμμπηζηή ημο
ζημνανίζιαημξ ηαζ κα ιπθμηάνμκηαζ ζοβηεηνζιέκεξ ηζκήζεζξ ημο
ακηζπάθμο. Ώκ υιςξ δεκ δζαεέηεζξ επανηέξ θελζθυβζμ, δεκ ιπμνείξ κα λένεζξ
πμζεξ θέλεζξ ζμο δζαθεφβμοκ μφηε πυηε κα ζηαιαηάξ ημκ ακηίπαθυ ζμο.
Ουηε πμζμξ παίγεζ ημ απυθοημ παζπκίδζ; Βθάπζζημζ. ηακ δ
ζογήηδζδ βονίγεζ ζημ πυζδ αλία έπεζ κα ηενδίγεζξ ηζξ παιδθυηενεξ
ηαηδβμνίεξ ζημ Βεκζηυ Μνςηάεθδια Ξηναιπθ (ΒΜΞ), μ Γηίανζ βνάθεζ, «Γζα
κα ’ιαζηε εζθζηνζκείξ, ημ ΒΜΞ είκαζ μοζζαζηζηά ιυκμ δ ηαηδβμνία 1. Ξ’ υθεξ
ηζξ άθθεξ απθχξ ζοθθέβμοκ βναιιαηυζδια». Λζ ζοθθέηηεξ
βναιιαημζήιςκ ελεβείνμκηαζ. Ώθαγυκα ελπέν! θςκάγμοκ. Λζ παιδθυηενα
ααειμθμβδιέκμζ παίηηεξ πνμζπαεμφκ ζηθδνά! Αεκ είκαζ «δζαηυζιδζδ ηδξ
αζηνίκαξ ηςκ θίβςκ ορδθά ζζηάιεκςκ», θέεζ ηάπμζμξ. «Ππάνπεζ πμθφ ηαθυ
Ξηναιπθ πμο παίγεηαζ απυ ακενχπμοξ πμο ημ αθέπμοκ αθδεζκά ςξ πυιπζ
ηαζ ςξ ζμαανή ιεθέηδ», μονθζάγεζ έκαξ άθθμξ.
Θπθα, ιπθα, ιπθα. Λ Γηίανζ έπεζ δίηζμ. Έπς παίλεζ πάκς απυ πίθζα
παζπκίδζα Ξηναιπθ απυ ηυηε πμο λεηίκδζα αοηυ ημ ηαλίδζ. Οεπκζηά, είιαζ
ελπέν ηχνα. Μμηέ υιςξ δεκ αζζεάκεδηα επαββεθιαηίαξ. Κένς πυζμ ηαθμί
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είκαζ μζ πζμ πάκς απυ ειέκα ζηδ ααειμθμβία ηαηάηαλδξ. Βιείξ μζ
οπυθμζπμζ είιαζηε απθχξ πμιπίζηεξ, βζαηί δεκ παίγμοιε ημ παζπκίδζ
ιαεδιαηζηά ζημ ιάλζιμοι – ηζ αοηυ είκαζ ημ ιμκαδζηυ ζδιείμ υπμο δ
ακάθοζδ έπεζ αλία.
Ώθθά μ ιυκμξ ηνυπμξ κα θηάζς εηεί είκαζ κα ζοκεπίζς κα παίγς.
Βίιαζ πενήθακμξ βζ’ αοηά πμο ηαηάθενα. Ληηχ ιήκεξ πνζκ, δ πζεακυηδηα
κα πνμηνζεχ βζα ηδκ ηαηδβμνία 2 ζημ εεκζηυ πνςηάεθδια θαζκυηακ
απυιαηνδ· πνεζαγυιμοκ ααειμθμβία 1500 βζα κα παίλς ρδθυηενα ηαζ ηα
έηακα ιακηάνα. Θεηά υιςξ ηένδζζα ημ Θπενκη Εκ Ρακη, πήβα πμθφ ηαθά
ζημ Λουθηπαι, ηενιάηζζα δεφηενμξ ζηδκ Ώηθάκηα ηαζ λαθκζηά έβζκα ελπέν.
Ζαηαθεφβς ζε ανζειμφξ: απυ ηδκ ακηεπίεεζή ιμο ηαζ ιεηά, έπς επίδμζδ
56-33 ζηα ημονκμοά, πμζμζηυ κζηχκ 0,629. Όζηενα απυ ιζα ιμκμήιενδ
δζμνβάκςζδ ζημ Ημκβη Άζθακη, δ ααειμθμβία ιμο αεθηζχκεηαζ ζημ 1613. Δ
εοδαζιμκία ιμο βζα ηδκ επίηεολδ ηδξ ηοπζηήξ ηαηάζηαζδξ «ελπέν» ηνάηδζε
πενίπμο έκα θεπηυ. Ήδδ ημζηάγς ιπνμζηά ζημ επυιεκμ ζδιάδζ ηδξ
εηαημκηάδαξ, ημ μπμίμ θένεζ ιαγί ημο έκα ενεεζζηζηά πνμηθδηζηυ ανααείμ.
Μζζηεφς πναβιαηζηά υηζ ιπμνχ κα ηενδίζς ηδκ ηαηδβμνία 2 ζημ
Μνυαζκηεκξ. Ώκ υιςξ πζάζς ημ 1700 εα πνμηνζεχ βζα κα παίλς ζηδκ
ηαηδβμνία 1, δίπθα ζημοξ πνςηαεθδηέξ ημο πανεθευκημξ ηαζ ημο
ιέθθμκημξ, ζημοξ ιέκημνεξ ηαζ οπμζηδνζηηέξ ιμο, ζ’ αοημφξ πμο έπμοκ ηδκ
ζηακυηδηα κα παίγμοκ ημ απυθοημ παζπκίδζ. Ώοηυξ είκαζ μ ηαζκμφνζμξ ιμο
ζηυπμξ. Έπς ηέζζενζξ αδμιάδεξ βζα κα ηενδίζς 87 πυκημοξ ζηδκ
ηαηάηαλδ. Θα πνέπεζ κα ζοθθέλς πμθθά βναιιαηυζδια βζα κα ημ ηάκς.
Μνχηδ ζηάζδ, Ώθιπμοηένη, Ιέμ Θελζηυ. Ζάεε δομ πνυκζα μ Θάζη
Θπάνμκ δζμνβακχκεζ ημ Βζδζηυ Ζθεζζηυ Ιμηζμδοηζηυ Ομονκμοά ημο
Μεκδκηάνζημο –πεκδκηάνζημ βζαηί ημ δζηαίςια ζοιιεημπήξ είκαζ 50
δμθάνζα– ζημ υιμνθμ πθζκευηηζζημ ζπίηζ ημο, πμο ημ πενζηνζβονίγμοκ
εάικμζ θαζημιδθζάξ, έλς απυ ηδκ πυθδ. O Θπάνμκ πνμζηαθεί έκα
ακηζπνμζςπεοηζηυ δείβια παζηηχκ, αθθά ημ αάνμξ δίκεηαζ ζημοξ ζηαν. Λ
Θπνάζακ Ζαπεθέημ πδβαίκεζ βζα ημκ έηημ ηίηθμ ημο ζηδ ζεζνά εδχ ηαζ
ηαηαθηάκεζ ιε ααειμθμβία 2095, ιαηνάκ δ ηαθφηενδ. Λ Ογζι Γηίανζ, ιε
1987, είκαζ εηεί, υπςξ ηαζ μ Ονέζ Νάζη ιε 1996. Λ ίδζμξ μ Θπάνμκ έπεζ πάκς
απυ 1900 ηαζ μ Ζνζξ Ζνζ πμο ένπεηαζ απυ ημ Ιηάθαξ είκαζ ζημ 1871. Δ
εοηαζνία πμο ιμο δίκεηαζ κα παίλς ιε ιζα μιάδα ζηαν ημο Ξηναιπθ είκαζ
απίζηεοηδ. Ζζ ακ ιπμνχ κα κζηήζς έκακ–δομ απ’ αοημφξ, ημ 1700 εα είκαζ
δζηυ ιμο ι’ έκα ζφκημιμ ηαλίδζ δοηζηά.
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Λ Θπάνμκ ηαζ δ βοκαίηα ημο, δ Μαιίκα Ιηυζηξ, είκαζ
ηαηαπθδηηζημί μζημδεζπυηεξ. Λ Θάζη ι’ αθήκεζ κα δζααάζς ηα μβηχδδ
ανπεία ημο βζα ημ Ξηναιπθ. Ονχβμκηαξ εκηζζθάκηαξ ζ’ έκα θδιζζιέκμ
ιελζηάκζημ εζηζαηυνζμ, μ Θάζη λακαζογδηάεζ ιε γέζδ ηδ αεκηέηα ημο ιε ημκ
Ογμ Έκηθζ. Αζαθέβμοιε ημοθμφνζα ηαζ πάζηεξ βζα ημ πνςί. Ώπυ ημ
θςημηοπείμ παίνκμοιε ηα πνμζςπζηά θφθθα ααειμθμβίαξ ηαζ ηζξ ηάνηεξ
πμο έπεζ θηζάλεζ μ Θάζη ηαζ ημκ βζβακηζαίμ πίκαηα πμο εα ημθθδεεί ζ’ έκακ
ημίπμ ημο ηαεζζηζημφ. Ππάνπμοκ άθεμκα ζκαη ηαζ ανηεηή ζηζά ζηδκ πίζς
αοθή βζα κα ηαείζεζξ ζημκ λδνυ εενιυ αένα ημο Ιέμο Θελζημφ, ιε εέα ζηα
αμοκά πμο ζμο ηυαεζ ηδκ ακάζα. Ζαζ οπάνπεζ ζζμηαηακμιή ζε ακηίεεζδ ιε
ηα ημονκμοά· υηακ δζαθέβεζξ παίηηεξ είκαζ πμθφ εοημθυηενμ κα ζοκδοάζεζξ
ηαζ κα θηζάλεζξ ιζα μιάδα ηαθά νοειζζιέκδ ςξ πνμξ ηδ δοκαιζηυηδηα. Λζ
παίηηεξ ένπμκηαζ αενμπμνζηχξ απυ ημ Μυνηθακη, ηδ ΐμζηυκδ, ηδ Ιέα
Πυνηδ, ημ Ιηάθαξ, ημ Ξζηάβμ, ημ Ημξ Άκηγεθεξ ηαζ ημ Φμίκζλ. Θζα μιάδα
απυ ιαξ ιέκεζ ζ’ έκακ λεκχκα έκα ιίθζ ιαηνζά υπμο απμθαιαάκμοιε
θνέζηα πνςζκά. Ξηναιπθ βζα εκήθζηεξ.
Θε υθεξ αοηέξ ηζξ πενζπμζήζεζξ υιςξ, είκαζ δφζημθμ κα δμοθέρς ιε
ορδθή ηεζημζηενυκδ. Μνέπεζ κα είιαζ ημζκςκζηυξ ηαζ κα ηθείκς ημκ
δζαηυπηδ ημο ακηαβςκζζιμφ ιυθζξ ηεθεζχκεζ μ αβχκαξ. Αεκ ιπμνχ κα
πηοπήζς ιε βνμεζά έκακ ημίπμ ζημ ιπάκζμ ή κα λεζημιίζς ανζζζέξ ζημκ
αένα ιε ηδκ άκεζή ιμο.
Αέηα ή έκηεηα κίηεξ ζε δεηαεπηά αβχκεξ –μ ζηυπμξ ιμο– απαζημφκ
κα ηάκς ημοθάπζζημκ δφμ ιεβάθεξ εηπθήλεζξ ηαζ κα ηενδίζς ηαζ ημοξ επηά
πμο έπμοκ ααειμθμβία ηάης απυ ιέκα ή ημκηά ιμο. Ξημκ πνχημ αβχκα,
εκακηίμκ εκυξ παίηηδ ιε 1880, αάγς ζηναιπθ ηεθεζχκμκηαξ ηα βνάιιαηα
ζημ ζαημφθζ ιςξ ιεηά παίνκς ημ Q ηαζ πάκς. Αομ θάεμξ θέλεζξ ημο
ακηζπάθμο ιμο ζηζξ μπμίεξ δεκ ηάκς έκζηαζδ είκαζ αοηυ πμο ηάκεζ ηδ
δζαθμνά ζημκ αβχκα 2. Ράκς ημκ ηνίημ βζα 18 πυκημοξ. Λ Ζνζξ Ζνζ ιε
ζηέθκεζ αδζάααζημ ζημκ αβχκα 4. Βπζηέθμοξ, ηενδίγς έκακ. Ζζ φζηενα είκαζ
δ ζεζνά ηςκ «Αμθμθυκςκ»: Ζαπεθέημ, Γηίανζ, Νάζη ηαζ Θπάνμκ.
Λ Θπνάζακ ιμο δζδάζηεζ έκα ιάεδια: ιδκ παίγεζξ θμαζζιέκμξ.
Κεηζκάεζ ι’ έκα εφημθμ ζηναιπθ ηαζ πνμπςνάεζ ηναηχκηαξ ημ ηαιπθυ
ζθζπηυ, εκχ εβχ λεθμνηχκμιαζ θίβα βνάιιαηα ηάεε θμνά βζα πμθφ θίβμοξ
πυκημοξ. Φμαάιαζ κ’ ακμίλς ημ ηαιπθυ βζαηί θμαάιαζ υηζ εα αάθεζ
ζηναιπθ. Ώθθά αθμφ μ Θπνάζακ έπεζ πνμαάδζζια 30 πυκηςκ, δεκ ιπμνχ
κα κζηήζς εηηυξ ηζ ακ ακμίλς ημ ηαιπθυ. Μαίνκς ηαηά βνάιιαηα, μ
Θπνάζακ θηζάπκεζ βνάιιαηα βζα ζηναιπθ ηαζ ιεηά λεζπάεζ: ENHAnCER
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βζα 89, ηζ έκα ζθζπηυ παζπκίδζ ζηάεζ ζημ 425-234. «Θζζχ κα παίγς ιε
παίηηεξ ηδξ ιεζαίαξ ηαηδβμνίαξ», θέεζ, πςνίξ κα εκκμεί ειέκα. «Ιζχες ζακ
κα πνέπεζ κα παίλς ι’ αοηυκ ημκ ηνυπμ», ζοκεπίγεζ ακαθενυιεκμξ ζημ
ηθεζζηυ ηαιπθυ. Αεκ είκαζ ημ απυθοημ παζπκίδζ. Θέθς κα γδηήζς ζοββκχιδ
πμο δεκ είιαζ ηαθφηενμξ.
Βκακηίμκ παζηηχκ πμο ανίζημκηαζ πμθφ ορδθυηενα ζηδ
ααειμθμβία ηαηάηαλδξ, οπάνπμοκ δφμ ηνυπμζ κα ελμοδεηενχζεζξ ημ
ιεβάθμ πάζια ζηδ βκχζδ θέλεςκ. Λ πζμ αζθαθήξ είκαζ κα είζαζ πμθφ, ια
πμθφ ηοπενυξ: κα πάνεζξ έημζια ζηναιπθ ηαζ κα εοκμδεείξ ιε ηα Q, X ηαζ Γ
ηα μπμία επίζδξ πνέπεζ κα πάνεζξ, εκχ μ ζμφπεν ελπέν κα αβάγεζ απυ ημ
ζαημφθζ βνάιιαηα-ζημοπίδζα πμο δεκ παίγμκηαζ. Λ δεφηενμξ ηαθφηενμξ
ηνυπμξ κα ακηζζηαειίζεζξ ηζξ αδοκαιίεξ ζμο είκαζ κα είζαζ θίβμ ηοπενυξ
αθθά κ’ ακμίβεζξ ημ ηαιπθυ, ηυζμ χζηε υηακ εα έπεζξ ηδ δοκαηυηδηα ηαζ ζε
αμδεήζεζ δ ηφπδ κα αάθεζξ ζηναιπθ. Βκακηίμκ ημο Θπνάζακ ημζημφζα ημ
VIGOURS ζημ ακαθυβζυ ιμο ιδκ έπμκηαξ πμφ κα ημ αάθς.
Λ πεζνυηενμξ ηνυπμξ είκαζ μ ακχηενμξ ακηίπαθυξ ζμο κα έπεζ υθδ
ηδκ ηφπδ ιε ημ ιένμξ ημο. Ώθμφ μ Ονέζ Νάζη ιε λεηζκάγεζ ζακ ζημκζζιέκμ
παθί, ακηζιεηςπίγς ημκ Γηίανζ. Ζαευιαζηε ζηδκ πίζς αοθή, υπμο ημοκάς
ημ πυδζ ιμο κεονζηά, λεηθέας ιαηζέξ ζημ πνμκυιεηνμ ιε μνεάκμζπηα ιάηζα
ηαζ ακαηαηεφς ηα βνάιιαηα θνεκζαζιέκα. Μαίνκς άζπδια βνάιιαηα
ζπεδυκ ζε ηάεε βφνμ, αθθά ηα πάς ηαθά ηαζ ι’ αοηά, παίγμκηαξ δφζημθεξ
θέλεζξ υπςξ ημ UNSEWN (30 πυκημοξ), DYKE (28) ηαζ MOULDS (31).
Θεηά παίνκς ηαζ ηα δφμ ιπαθακηέν ζοβπνυκςξ ηαζ ζηίας 122 πυκημοξ
απυ αοηά. Βκχ εβχ παίγς Ξηναιπθ ζακ ηάπμζμκ πμο πκίβεηαζ ηαζ
αβημιαπάεζ βζα αένα, μ Γηίανζ ηάκεζ ιζα ζεζνά απυ δζαδμπζηέξ, αδζάθμνεξ
ηζκήζεζξ ιεβάθμο ζημν. Ομ QAT βζα 32, ημ TOENAIL βζα 73, ημ ΘΕΡ βζα 38,
ημ RECLOSE* βζα 69 (ζημ μπμίμ παναιεθχ κα ηάκς έκζηαζδ), ημ HUH βζα
36, ημ REF βζα 35. Μνμζπαεχ κα ιεηαηζκήζς αμοκυ· αοηυξ είκαζ
λαπθςιέκμξ ζε ιζα αζχνα νμοθχκηαξ παβςιέκμ ηζάζ. Λ Γηίανζ ηνχεζ
θζβυηενμ απυ δέηα θεπηά ημο πνυκμο ζ’ υθμ ημ παζπκίδζ. Ριιι…
Ξ’ αοηυ ημ ζδιείμ είιαζ 1-7. Οζκάγς ζημκ αένα ιζα ζίβμονδ κίηδ
εκακηίμκ ημο Θπάνμκ ιε ηδ δζπθή αιανηία ηδξ διέναξ, ζημ ηέθμξ ημο
παζπκζδζμφ: ιδ αθέπμκηαξ ιζα ηίκδζδ κίηδξ πμο ηεθείςκε ημ παζπκίδζ ηαζ
οπενααίκμκηαξ ημκ πνυκμ βζα θίβα δεοηενυθεπηα, πνεχκμιαζ ηδκ πμζκή ηςκ
δέηα πυκηςκ πμο ζ’ αοηή ηδκ πενίπηςζδ βονίγεζ ηδκ ζζμπαθία ζε ήηηα.
κηαξ εοβεκζηυξ πνμζηεηθδιέκμξ, πάκς ηζ απυ ηδ βοκαίηα ημο Θάζη. Δ
πεζνυηενή ιμο ιένα πμηέ ζε ημονκμοά Ξηναιπθ ηεθεζχκεζ ιε 1-9.
371

Ουζα πμθθά βζα ημ 1700. Ζθείκς ημ εθζαενυ Ξααααημηφνζαημ ιε
έκα 5-12 (ηδ δεφηενδ ιένα μζ παιέκμζ παίγμοκ ιε ημοξ παιέκμοξ, ηζ έηζζ
ιαγεφς θίβεξ κίηεξ). Λ Θπνάζακ παίνκεζ πάθζ ηδκ πνχηδ εέζδ. Ξηδκ πζμ
ζφκημιδ ηεθεηή απμκμιήξ πμο έπεζ ηαηαβναθεί, ανπάγεζ ηα 385 δμθάνζα
βζα ηα επζκίηζα ηαζ, υπςξ μζ πζμ πμθθμί παίηηεξ, ηνέπεζ ζημ αενμδνυιζμ.
θμ ημ Ξααααημηφνζαημ δεκ είδακ ηίπμηα εηηυξ απυ ημ ζπίηζ ημο Θάζη ηαζ
ηδξ Μαιίκα, έκα λεκμδμπείμ ηαζ ημ δνυιμ πμο ηα ζοκέδεε.
Λ Θπάνμκ ανβυηενα ιμο ζηέθκεζ ζιέζθ: «Δ πνμζπάεεζα κα
αεθηζχζεζξ ηδκ ζηακυηδηά ζμο (ηαζ κα πζάζεζξ ορδθυηενδ ααειμθμβία) είκαζ
αλζμεαφιαζηδ. Δ άκμδυξ ζμο ζημ πνυκμ πμο πέναζε ήηακ ζπεδυκ
ιεηεςνζηή! ιςξ ζοκέπζζε κα απμθαιαάκεζξ ηάεε παζπκίδζ λεπςνζζηά,
άζπεηα ιε ηδ ααειμθμβία ηδ δζηζά ζμο ή ημο ακηζπάθμο ηαζ άζπεηα ιε ημ
απμηέθεζια ημο αβχκα».
Ώκανςηζέιαζ ακ βίκμιαζ ζακ ημκ Θάνθμκ, ακ δζαηαηέπμιαζ απυ
ημκ εεζζιυ ημο ηγμβαδυνμο, ακ ηοθθχκμιαζ ηυζμ απυ ηδκ ακάβηδ κα
αολήζς αοηυκ ημκ ανζειυ πμο ζοκδέεηαζ ιε η’ υκμιά ιμο χζηε
δζαηζκδοκεφς κα ιμο ζοιαεί ημ ακηίεεημ, κα πάκς ααειμφξ ιδκ
οπμθμβίγμκηαξ ηδκ ζοκαζζεδιαηζηή ιμο ζζμννμπία. Θεηά ημ Ώθιπμοηένη,
δ άιεζδ ζηέρδ ιμο δεκ είκαζ ημ ορδθυθνμκμ «Μχξ ιπμνχ κα βίκς
ηαθφηενμξ παίηηδξ;» ή «Μχξ εα ηαηαθένς κα βίκς έκα ιε ημ ηαιπθυ;»
Βίκαζ: «Μχξ εα ιπμνέζς κα πζάζς ημ 1700 πνζκ ημ πνμκζηυ υνζμ βζα ημ
εεκζηυ;»
Οχνα απμιέκμοκ ηνεζξ αδμιάδεξ ςξ ηδκ πνμεεζιία – ηαζ δφμ
αηυιδ ημονκμοά. Ομ πνχημ είκαζ έκα ημονκμοά δεηαπέκηε αβχκςκ ζημ
Ράμοανκη Ογυκζμκ, ζημ Θίθθμνκη ημο Ζμκέηζηαη, ημ επυιεκμ
Ξααααημηφνζαημ. Ομ δεφηενμ είκαζ έκα ιμκμήιενμ, ηδ αδμιάδα ιεηά απ’
αοηυ, ζημ πακεπζζηήιζμ Ζμθμφιπζα, υπμο μ Γ.Β. Ογυεθ εα δζεοεφκεζ
ημονκμοά βζα πνχηδ θμνά. ιςξ ιεηά ημ Ώθιπμοηένη είιαζ ελακηθδιέκμξ
ηαζ ιε ζπαζιέκμ δεζηυ ηζ υπςξ μδδβχ ζηα αμοκά ημο Ιέμο Θελζημφ βζα
θίβεξ ιένεξ λεημφναζδ, θές ζημκ εαοηυ ιμο κα ηα παναηήζς. Ια παίλς
ζημ ημονκμοά ημο Ογυεθ αέααζα, αθθά κα λεπάζς ημ Θίθθμνκη. Αεκ αλίγεζ
ηδ εοζία: ιία ιυκμ ιένα ζημ ζπίηζ, ηνεζξ χνεξ ηίκδζδ, έκα Ξααααημηφνζαημ
ζ’ έκα θηδκυ λεκμδμπείμ. ΐθέπς κα ημ βνάθεζ ζημκ μονακυ: «Μαναδυζμο
Ιηυνμεο»1.

1

Βξαβεπκέλε ηαηλία ηνπ Kevin DiNovis(1998) κε ζέκα ηε ζεμνπαιηθή εκκνλή.
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Όζηενα πζάκς ημκ εαοηυ ιμο ζ’ έκα ηανημηδθέθςκμ, ζημ Οάμξ, κα
ηδθεθςκχ ζηδ βοκαίηα πμο μνβακχκεζ ημ ημονκμοά ημο Θίθθμνκη.
Ζυας ζηδ ιέζδ ημ ηαλίδζ ιμο ηαζ επζζηνέθς ζπίηζ κα ιεθεηήζς.
Θίθθμνκη, ένπμιαζ!
Ζαίβμιαζ κα επακμνεχζς ηδκ ηαπείκςζή ιμο ζημ Ιέμ Θελζηυ, κα
ακηζηαηαζηήζς υθεξ ιμο ηζξ ήηηεξ ιε κίηεξ, κα πζάζς ημ κέμ ιμο ζηυπμ.
Βίιαζ αηυιδ ιμοδζαζιέκμξ πκεοιαηζηά ηαζ ηζαηζζιέκμξ ζςιαηζηά απ’ ημ
οπεναμθζηυ Ξηναιπθ. Γζα πνχηδ θμνά, είκαζ ζακ δμοθεζά. Ή ζακ ιζα ηαηή
ζπέζδ.
Θε ηδ θμβζηή, ηαηαθαααίκς υηζ ημ 1700 είκαζ αοεαίνεημ. Ώθθά ημ
ηαηαζηεφαζιά ιμο είκαζ ηυζμ έλοπκμ! Ιηνμπαθυξ βζα ημκ «ιε ηάεε
ηυζημξ» θακαηζζιυ ιμο, ανπίγς ηαζ θές ζε θίθμοξ πςξ εέθς κα πζάζς ημ
1700 βζα δδιμζζμβναθζημφξ θυβμοξ. Λ Θπάνμκ είπε υηζ ημ νεπμνηάγ ιμο
εα ήηακ ηαθφηενμ ακ ζημ ηαλίδζ ιμο ζημ Ξηναιπθ ηαηέθδβα κα παίγς ιε
ημοξ ηαθφηενμοξ. Λ Γηίανζ ιμο έβναρε, «Λζ ακαβκχζηεξ δεκ δίκμοκ δεηάνα
ακ είζαζ 70% ζηδκ ηαηδβμνία 2. Θέθμοκ κα δζααάζμοκ πχξ δζάμθμ ιπήηεξ
ζηδκ ηαηδβμνία 1». Ζνειάς ημ ζδιείςια πάκς απ’ ημ βναθείμ ιμο βζα
έιπκεοζδ.
Ζζ φζηενα θεφβς ιε ημ αιάλζ βζα ημ Θίθθμνκη. Δ απυδναζδ απυ
ηδ Ιέα Πυνηδ πενζθαιαάκεζ ηεζζενάιζζδ χνεξ αιείςηδ ηίκδζδ ζημκ
άπανμ, βειάημ κηαθίηεξ αοημηζκδηυδνμιμ Ε-95. Μάς ιυκμξ – μφηε ζζημνίεξ
ημο Θαη ημο ηφπμο «ιπμνείξ κα πζζηέρεζξ ηδκ αδζηία;» μφηε ηδνφβιαηα ημο
Θάνθμκ βζα ημ «ιαφνμ πμο είκαζ υιμνθμ». Λφηε ζοβηάημζημξ ζημ
λεκμδμπείμ. Βίιαζ εηεί βζα κα δμοθέρς, υπζ βζα κα ηάκς πθάηα· ηθαίβμιαζ
ζημκ Ηάνζ Ξένιακ βζα ημ Ώθιπμοηένη ηαζ ηδ ααειμθμβία ιμο ηαζ βζα ημ
λενμηέθαθμ παίλζιυ ιμο ηαζ βζα ηδ πμκηνή ιμο αηοπία.
«Ήζμοκ έκαξ ηυζμ εοπάνζζημξ κέμξ υηακ άνπζζεξ», ιμο θέεζ
ακέηθναζηα. «Οχνα, κζχες ζακ κα είιαζ ιε ημκ Φεθη. Θενζηέξ θμνέξ ζακ
κα είιαζ ιε ημκ Θάνθμκ υηακ θεφβεζ απυ ηδκ αίεμοζα. Βθπίγς κα ’ζαζ
πενήθακμξ βζα ημκ εαοηυ ζμο».
Γεθάς κεονζηά. Λ Ηάνζ ηάκεζ ηαζ δεκ ηάκεζ πθάηα. Γίκμιαζ έκαξ
ακζανυξ ηφπμξ ημο Ξηναιπθ – ηαζ θμζπυκ; Έπς υναια. Ομ ’πς ήδδ
οπμθμβίζεζ, ιε ηδ ααειμθμβία ιμο ηάης ζημ 1564 ιεηά ημ Ώθιπμοηένη,
έκηεηα κίηεξ ζημ Θίθθμνκη εα ιε πάκε ζημ 1700· δέηα κίηεξ εα ιε πάκε
ανηεηά ημκηά βζα κα ζδηχζς ηδ ζδιαία ημ επυιεκμ Ξααααημηφνζαημ ζηδ
Ιέα Πυνηδ.
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Αεκ οπμθυβζζα ηζ εα ζοιαεί ακ ηενδίζς επηά αβχκεξ ηαζ πάζς
μηηχ. Βκακηίμκ ημο 1900άνδ Ογυζ Θάθζη, δεκ ηαηαθένκς κα ιπθμηάνς
ιζα πνμθακή ηίκδζδ απυβκςζδξ, ηδκ μπμία μ Ογυζ ανπάγεζ ιε ηα κφπζα βζα
77 πυκημοξ ηαζ κζηάεζ 478-440. Ώοηυ ημ ιαηξ ιμο δίκεζ ημ ανααείμ βζα ημ
ορδθυηενμ ζημν παιέκμο ζημ ημονκμοά, έκα ηαζκμφνζμ ζαημφθζ βζα ηα
βνάιιαηά ιμο. Γζμφπζ. Ώημθμοεεί ιζα αηυιδ αδζηαζμθυβδηδ ήηηα απυ ημκ
Γηυνκημκ Ξαπίνμ, ημκ ζοκηαλζμφπμ θμνηδβαηγή απυ ηδ ΐαθηζιυνδ πμο
ημοααθάεζ ημκ Θάνθμκ ζηα ημονκμοά. Θε ηα πυδζα ημο αδφκαια απυ
ανηδνζμζηθήνςζδ, μ Γηυνκημκ ηαααθάεζ έκα ιδπακμηίκδημ ηανυηζζ
ιμονιμονίγμκηαξ «Redrum!»1 ζακ ημ παζδί ζηδ Ηάιρδ2 ηαζ νίπκεζ ιζα
άζπνδ πεηζέηα ιε ιμκυβναιια βφνς απυ ημ θαζιυ ημο. Μαίνκς κςνίξ ημ
πνμαάδζζια εκακηίμκ ημο Γηυνκημκ υηακ αάγς ημ TADPOLEs3 επί εκκζά,
βζα 140 πυκημοξ.
«Ξμο άκμζλα εέζδ, βαιχημ!» θέεζ μ Γηυνκημκ. «Θάθθμκ μ
ηςθμεβηέθαθυξ ιμο είκαζ κεηνυξ. Ζςθμβονίκμζ. Ώπίζηεοημ, βαιχημ.
Αζάμθε, είζαζ μ πζμ ηοπενυξ ιπάζηανδμξ πμο ’πς δεζ».
Γεθάς ηαζ, κμιίγμκηαξ πςξ εα είκαζ έκα εφημθμ παζπκίδζ, παίγς,
αβςκίγμιαζ, ιεηά παναιεθχ κα ηθείζς έκα ηαθυ ζδιείμ ηαζ βνάθς άθθδ
ιζα ήηηα ιε ρδθυ ζημν, 453-423.
Ομ Ξααααημηφνζαημ έπεζ ηαζ ηζξ ςναίεξ ζηζβιέξ ημο. Ηίβα
πεκηαβνάιιαηα πμο έιαεα πνυζθαηα (PAREO, πμθοκδζζαηυ έκδοια, ιε
ημ μπμίμ ηθείκς έκα παζπκίδζ· HAMZA, ανααζηυ δζαηνζηζηυ ζδιείμ, ηθέας
έκα άθθμ). Θζα απμθφηςξ ηαθμπαζβιέκδ κίηδ ηαηά ημο Θπμιπ Έθζηζμκ. Λ
Θανη Θπενβη κα ηάκεζ έκζηαζδ ζημ ALLY ηναοθίγμκηαξ. «Alley; Alley;»,
θέεζ. «Allie4 Ξένιακ; Έπμοιε έκζηαζδ εδχ!»
Μαίνκς πνςζκυ ιυκμξ ζ’ έκα ημκηζκυ βημονιέ-ηαθέ. Γεοιαηίγς
ιυκμξ ιμο ζημ ίδζμ ιαβαγί. Λδδβχκηαξ πνμξ ηαζ απυ ηα βεφιαηα, αάγς
ιμοζζηή βζα έιπκεοζδ ζε ιεβάθδ έκηαζδ (Ομ «Ππενααηζηυ Θπθμογ» ημο
Ξηζα Βνθ). Αεζπκχ ιυκμξ ζε έκα παιπμονβηενάδζημ δίπθα ζημ Ημκβη
Άζθακη Ξάμοκη ιεθεηχκηαξ θίζηεξ ηαζ λακααθέπμκηαξ ηα παζπκίδζα ηδξ
ιέναξ. Λδδβχ βζα ημ ζπίηζ ιυκμξ, δ δμοθεζά ημο Ξααααημηφνζαημο έβζκε, ημ
υναια ακααθήεδηε.
1

Αλάπνδα- «Murder» (=Φφλνο).
Σν παζίγλσζην ζξίιεξ ηνπ Κηνχκπξηθ κε ηνλ Σδαθ Νίθνιζνλ (1980).
3
Γπξίλνη.
4
Λνγνπαίγλην κε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ιέμεηο: ally=ζπλδέσ, alley= αιέα, Allie= γπλαηθείν
φλνκα
2
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Βίιαζ μ Ξίζοθμξ ημο Ξηναιπθ, ηαηαδζηαζιέκμξ κα βναπχκμιαζ
ηαζ κ’ ακεααίκς ιε ηα κφπζα ηζξ εέζεζξ ζηα ημονκμοά, ιυκμ ηαζ ιυκμ βζα κα
ιε πεηάλμοκ ηάης πάθζ. ιςξ πνέπεζ κα οπάνπεζ θυβμξ, ιζα ηζιή ελαβμνάξ
βζα ημκ ιυπεμ ιμο. Λ Ζαιφ οπμζηήνζλε υηζ υηακ ζηαιαημφζε ημ ηφθζζια
ημο ανάπμο, αοηυ ήηακ απμθοηνςηζηυ. Λ Ξίζοθμξ ήηακ ααζζθζάξ ηδξ
Ζμνίκεμο αθθά οπδνεημφζε ηδ εέθδζδ ημο Αία. ηακ πενζθνυκδζε ημκ Αία
–μ Ξίζοθμξ παναπμκέεδηε υηακ μ Αίαξ ημ έζηαζε ιε ηδκ πανεέκα ηυνδ
Ώίβζκα– μ Ξίζοθμξ απεθεοεένςζε ημκ εαοηυ ημο απυ ηδ δμοθεία ημο ζηδ
βδ. Ζάεε θμνά πμο ηαηέααζκε ημ αμοκυ βζα κα ακεαάζεζ ημκ ανάπμ πάθζ
ρδθά, ήηακ εθεφεενμξ –εθεφεενμξ κα ζηεθηεί ηζ εθεφεενμξ κα είκαζ μ εαοηυξ
ημο, εοηαζνίεξ ακφπανηηεξ ζηδκ εβηυζιζα γςή ημο.
Δ δζηζά ιμο εθεοεενία είκαζ αηυιδ πζμ μθμηθδνςιέκδ. Ββχ δζάθελα
κα ζπνχλς ημκ ανάπμ ζημ αμοκυ Ξηναιπθ. Θυκμ πμο μζ δζηέξ ιμο
αδοκαιίεξ ημκ ζηέθκμοκ κα ηαηναηοθάεζ ηάης λακά.
Ξε ζηζβιέξ μνεμθμβζζιμφ, ακαβκςνίγς υηζ έπς αεθηζςεεί. Λζ
ακαβναιιαηζζιμί πμο ιμο πνμηαθμφζακ ηυζδ ζφβποζδ ζηδκ ανπή αοηήξ
ηδξ Λδφζζεζαξ, ηχνα είκαζ δεφηενδ θφζδ ιμο. Άθθα εέιαηα είκαζ αηυιδ
πενζζζυηενμ νμοηζκζάνζηα. ηακ ηνααάς βνάιιαηα απυ ημ ζαημφθζ, ηα
ηαηαβνάθς ιε αθθααδηζηή ζεζνά ζημ θφθθμ ααειμθμβίαξ ιμο, θεξ ηαζ ηα
ηαλζκμιεί οπμθμβζζηήξ. ΐβαίκμοκ ηα βνάιιαηα –RLAOEMQ, π.π.– ηαζ πάκε
ηαηεοεείακ ζημ πανηί – AELMOQR. (Δ πζμ ιεβάθδ θέλδ ι’ αοηά; Οδ αθέπς
βνήβμνα: MORALE).
Αζαζζεάκμιαζ υηζ δ θοζζμθμβία ημο εβηεθάθμο ιμο αοηή ηαεαοηή
έπεζ αθθάλεζ. Γζα κα ακαηαθφρς ημ πχξ ηαζ ημ βζαηί, ηδθεθςκχ ζημκ Ηάνζ
Ξημοάζν, ηαεδβδηή ροπζαηνζηήξ, κεονμθμβίαξ ηαζ ροπμθμβίαξ ζηδκ Εαηνζηή
Ξπμθή ημο Μακεπζζηδιίμο ημο Ξακ Ιηζέβημ. Βηηυξ ημο υηζ είκαζ έκαξ απυ
ημοξ πνχημοξ εζδήιμκεξ ηδξ πχναξ ζηδ ικήιδ ηαζ ημκ εβηέθαθμ, μ
Ξημοάζν ήηακ παίηηδξ ημο αβςκζζηζημφ Ξηναιπθ ηδ δεηαεηία ημο 1970.
Βλδβεί υηζ οπάνπμοκ δφμ ζδιακηζηά είδδ ικήιδξ: δ δδθςηζηή ηαζ δ ιδ
δδθςηζηή. Δ δδθςηζηή είκαζ δ ικήιδ βζα πενζζηαηζηά ηαζ βεβμκυηα. –ζημ
Ξηναιπθ, δ ικήιδ ηςκ θέλεςκ. Δ ιδ δδθςηζηή είκαζ δ αζοκείδδηδ
ακάηθδζδ ηςκ ζηακμηήηςκ – βζα πανάδεζβια δ επελενβαζία ηδξ
πςνμηαλζηήξ δζαιυνθςζδξ ημο ηαιπθυ ημο Ξηναιπθ. Δ δδθςηζηή ικήιδ
είκαζ ημ ηθεζδί βζα κα ηαηακμδεεί πχξ μζ παίηηεξ απμννμθμφκ ηαζ
εοιμφκηαζ θέλεζξ ηαζ βζαηί μζ ημνοθαίμζ ελπέν ημ ηάκμοκ ηαθφηενα απυ
άθθμοξ.
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Λζ θέλεζξ είκαζ ημζκά ενβαθεία ζηζξ ιεθέηεξ ηδξ ικήιδξ βζα
πενζζζυηενμ απυ έκακ αζχκα. Οδ δεηαεηία ημο 1880, μ Γενιακυξ
ροπμθυβμξ Ρένιακ Βιπζκπάμογ έθηζαλε θίζηεξ ζοθθααχκ δίπςξ κυδια ζηζξ
μπμίεξ έααθε έκακ θευββμ θςκήεκημξ ακάιεζα ζε δφμ ζφιθςκα, υπςξ ηα
NEK, LAZ, JEK & ZUP. (θα θάεμξ θέλεζξ ζημ αμνεζμαιενζηακζηυ Ξηναιπθ,
ημ ΙΒΖ οπάνπεζ ςζηυζμ ζημ ανεηακζηυ αζαθίμ). Λ Βιπζκπάμογ
απμικδιυκεοζε ηζξ θίζηεξ ηαζ ιεηά δμηίιαζε ηδ ικήιδ ημο. Ξοιπένακε υηζ
οπάνπεζ δζάηνζζδ ακάιεζα ζηδ αναποπνυεεζιδ ηαζ ιαηνμπνυεεζιδ ικήιδ
ηαζ υηζ δ επακάθδρδ αμδεάεζ κα ιδκ απμιαηνφκμκηαζ μζ πθδνμθμνίεξ βζα
ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια. Θεηαβεκέζηενεξ ιεθέηεξ έδεζλακ υηζ δ
αναποπνυεεζιδ ικήιδ ιπμνεί κα δζανηέζεζ ιυκμ θίβα δεοηενυθεπηα, εκχ δ
ιαηνμπνυεεζιδ ιπμνεί κα δζανηέζεζ ιζα γςή.
Ξημ Ξηναιπθ μ ζηυπμξ είκαζ κα ιεηαθένμκηαζ θέλεζξ απυ ηδ
αναποπνυεεζιδ ζηδ ιαηνμπνυεεζιδ ικήιδ ιέζς ιζαξ δζαδζηαζίαξ
ηςδζημπμίδζδξ πμο ζοιααίκεζ ζε δζάθμνεξ πενζμπέξ ημο εβηεθάθμο. Ομ
θαζκυιεκμ αοηυ ζοκηεθείηαζ ιε ηδκ επακάθδρδξ ή ιε ημ ζοζπεηζζιυ ιε
οπμδείλεζξ, υπςξ ζδιαζίεξ θέλεςκ, δζαδμπζηέξ θίζηεξ ή ακαιμκζηά.
Μνυζθαηα, ιεηά απυ πνυηαζδ ημο Ογμ Έκηθζ, αάγς ηα βνάιιαηα ζημ
ακαθυβζυ ιμο ιε αθθααδηζηή ζεζνά βζαηί ι’ αοηυκ ημκ ηνυπμ ιεθεηάς – δ
μζηεία δζαδμπή βναιιάηςκ ιπμνεί κα αμδεήζεζ ζηδκ ακαβκχνζζδ εκυξ
ζηναιπθ.
Ζαεχξ ιεθεηχ ηαζ παίγς, θέεζ μ Ξημοάζν, μ εβηέθαθυξ ιμο
οπμαάθθεηαζ ζε ιζα αναποπνυεεζιδ ηαζ πενίπθμηδ ανπζηεηημκζηή
θεπημιενή ελέηαζδ. Ζάπμζεξ απυ ηζξ δέηα ςξ εηαηυ ηνζζεηαημιιφνζα
ζοκδέζεζξ ζοκάρεςκ δοκαιχκμοκ, αεθηζχκμκηαξ ηδκ ζηακυηδηά ιμο κα
ακαηαθχ θέλεζξ ηαζ κα ηάκς ηζκήζεζξ.
«ζμ ααεφηενα επελενβαγυιαζηε ηζξ θέλεζξ, ηυζμ ηαθφηενα ηζξ
εοιυιαζηε, ηυζμ πενζζζυηενεξ οπμδείλεζξ είκαζ δζαεέζζιεξ βζα κα ηζξ
ακαηηήζμοιε ανβυηενα», ιμο θέεζ μ Ξημοάζν. «Δ δδθςηζηή ικήιδ ανιεκίγεζ
ήνεια βφνς απυ ακενχπμοξ πμο είκαζ ελπέν επεζδή αοημί έπμοκ ααεζά
ειπεζνία ηςδζημπμίδζδξ. Λ παίηηδξ ημο Ξηναιπθ ημζηάγεζ ηα βνάιιαηα
ηαζ ήδδ έπεζ ανπίζεζ κα ακαβναιιαηίγεζ – πμζα βνάιιαηα ζοκδοάγμκηαζ,
ηαηά πυζμκ έπεζ αζοκήεζζηα βνάιιαηα. θα αοηά βίκμκηαζ δίπςξ ηαιία
ζηέρδ».
Δ ελήβδζδ αοηή ενιδκεφεζ βζαηί ηχνα ιμο είκαζ εοημθυηενμ, απ’
υ,ηζ έκα πνυκμ πνζκ, κα αθέπς βνήβμνα υθεξ ηζξ πζεακέξ θέλεζξ ζε ημζκά
βνάιιαηα, κα εοιάιαζ θέλεζξ πμο ιυθζξ έιαεα δίπςξ πνμζπάεεζα ή κα
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ζανχκς ιε ημ αθέιια ιμο ημ ηαιπθυ ηαζ κα αθέπς ηα δοκδηζηά ημθθήιαηα
ηαζ ηα «ηαοηά» ζδιεία. Ομ ιένμξ ημο εβηεθαθζημφ ιμο θθμζμφ πμο εηηεθεί
ηδκ ηεθεοηαία ενβαζία, π.π., ίζςξ έπεζ ιεβαθχζεζ ηαηά έκα πζθζμζηυιεηνμ,
θέεζ μ Ξημοάζν. Μζεακυκ κα έπς δδιζμονβήζεζ πζθζάδεξ κέα ηφηηανα ηαζ
εηαημκηάδεξ πζθζάδςκ κέμοξ κεονχκεξ αθζενςιέκμοξ ζηδ δναζηδνζυηδηα
ηδξ ελεφνεζδξ θέλεςκ ηαζ ζηδ θήρδ απμθάζεςκ βζα ημ πχξ εα ηζξ παίλς.
«Φηζάπκεζξ κέεξ ζοκδέζεζξ, κέεξ ζοζπεηίζεζξ», θέεζ μ Ξημοάζν.
Αεκ ιπμνχ υιςξ κα ζοιααδίζς ιε ημκ Θαη ή ημκ Γ.Β. Ογυεθ ή ημκ
Έκηθζ. Αεκ έπς ιεθεηήζεζ ηαζ δεκ έπς παίλεζ ηυζα πνυκζα υπςξ αοημί ηζ έηζζ
μ εβηέθαθυξ ιμο δεκ έπεζ αθθάλεζ ζε ζδιείμ πμο δ ηαηάζηαζδ «ελπέν» κα
έπεζ ακαπηοπεεί πθήνςξ. Αεκ είκαζ υηζ έπμοκ «ηαθφηενδ» ικήιδ· είκαζ υηζ δεκ
ζοβηναηχ ζηδ ιαηνμπνυεεζιδ ικήιδ ιμο ηυζα ημιιάηζα ζοκαθμφξ
βκχζδξ ηα μπμία πνεζάγμκηαζ βζα κα θοεμφκ ζοβηεηνζιέκα πνμαθήιαηα
ημο Ξηναιπθ, υπςξ αοημί. Λζ εβηέθαθμί ημοξ έπμοκ πζα ορδθή εζδίηεοζδ
ζηδκ ακηίθδρδ ηαζ ηδκ επελενβαζία πθδνμθμνζχκ, ζδζαίηενα ζημ Ξηναιπθ.
Θζα ιεθέηδ ηςκ ηαεδβδηχκ ημο Ζάνκεβηζ- Θέθμκ Λοίθζαι Οζέζγ
ηαζ Ρένιπενη Ξάζιμκ, έδεζλε υηζ μζ ελπέν ζηαηζζηέξ ιπμνμφκ κα
ακαπανάβμοκ ηέθεζα ηζξ εέζεζξ ιζαξ πναβιαηζηήξ πανηίδαξ εκχ μζ ανπάνζμζ
υπζ. ηακ υιςξ ηα ίδζα ημιιάηζα ημπμεεημφκηαζ ηοπαία ζηδ ζηαηζένα, μζ
ελπέν δεκ είπακ ηαθφηενδ ικήιδ ηδξ εέζδξ ημοξ απυ ημοξ ανπάνζμοξ. Λζ
εέζεζξ πνέπεζ κα έπμοκ κυδια πμο ζπεηίγεηαζ ιε ηδκ ηαηάζηαζδ «ελπέν».
Έηζζ, υηακ μ Θπμιπ Φεθη λεεάαεζ ηάπμζα εέζδ απυ ημονκμοά ιζαξ
δεηαεηίαξ πνζκ, ή υηακ μ Θαη Γηνέζπαι ιμο θέεζ, «Γζα ηάπμζμ θυβμ εοιάιαζ
εέζεζξ απυ πνυκζα ηαζ πνυκζα πνζκ», αοηυ δεκ είκαζ ιυκμ θοζζηή ικήιδ.
Θζθάεζ δ ηαηάζηαζδ «ελπέν» ζηδκ μπμία ανίζημκηαζ.
Λ Ξημοάζν υιςξ παναηδνεί υηζ οπάνπεζ επίζδξ ηζ έκα βεκεηζηυ
ζοζηαηζηυ ζημοξ ελπέν, έζης ηζ ακ μζ επζζηήιμκεξ ηαζ μζ ενεοκδηέξ δεκ
έπμοκ αηυιδ πνμζδζμνίζεζ πχξ ιπμνεί κα μνζζηεί ή κα ιεηνδεεί. «Λ
Θυηζανη ήηακ Θυηζανη. Ζαιία πνμπυκδζδ ζημ ιπάζηεη δεκ εα ηάκεζ
εζέκα ή ειέκα Θάζηθ Ογυνκηακ», θέεζ. «Λ εβηέθαθμξ ιε ημκ μπμίμ
βεκκζυιαζηε είκαζ ζηακυξ βζα κα είκαζ ηάπμζμξ ηαθυξ ιμοζζηυξ ή δζηδβυνμξ
ή επζζηήιμκαξ ή θμβζζηήξ ή παίηηδξ ημο Ξηναιπθ».
Λ οπυβεζμξ ζζδδνυδνμιμξ ηδξ Ιέαξ Πυνηδξ είκαζ ζακ αβαπδιέκμ
ηναπέγζ αζαθζμεήηδξ. Ζάκς ηδκ ηαθφηενδ ιεθέηδ εηεί ηάης. ηακ ακεααίκς
ζημ ηνέκμ ζηδ βεζημκζά ιμο ημο Θπνμφηθζκ, έπς είημζζ ςξ ζανάκηα πέκηε
θεπηά, ελανηάηαζ απυ ημκ πνμμνζζιυ, ζοκμθζηυ πνυκμ ιμκάπμξ, ιζα ηέθεζα
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αφλδζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ. Θμο ανέζεζ ημ ειανοαηυ θίηκζζια ηδξ ηίκδζδξ.
Θμο ανέζμοκ μζ πενζμδζηέξ ακαημζκχζεζξ. Θμο ανέζμοκ μζ άβκςζημζ πμο
ημζημφκ πάκς απυ ημκ χιμ ιμο ηαζ ακανςηζμφκηαζ βζαηί οπμβναιιίγς
ζοκδοαζιμφξ βναιιάηςκ πμο θαίκμκηαζ αζηείμζ ζε ιζα ζεθίδα
ιπενδειέκςκ ηεθαθαίςκ βναιιάηςκ. Ομ υηζ εηηεθχ ιζα πνάλδ δζαθμνεηζηή
απυ ηζξ ζοκδεζζιέκεξ ζοιπενζθμνέξ ημο οπυβεζμο –δζάααζια εθδιενίδαξ,
οπκάημξ, ιμοζζηή απυ CD, θνμκηίδα ιςνμφ, πχθδζδ ιπαηανζχκ,
επαζηεία– ιε ηάκεζ ηάπςξ κα είιαζ πενήθακμξ βζα ηδκ εκαζπυθδζή ιμο,
πενήθακμξ πμο είιαζ δζαθμνεηζηυξ ηαζ άνα ιπμνχ κα ζοβηεκηνςεχ
ηαθφηενα.
Ομ ημονκμοά ημο Γ.Β. Ογυεθ δζμνβακχκεηαζ έκα γεζηυ ηαθμηαζνζκυ
Ξάαααημ ζε ιζα διζοπυβεζα ηαθεηένζα δίπςξ ηθζιαηζζιυ ηδξ Μαζδαβςβζηήξ
Ξπμθήξ ημο πακεπζζηδιίμο Ζμθμφιπζα ζημ Άκς Θακπάηακ. Βίκαζ ιαηνζκυ
ηαλίδζ ιε ημκ οπυβεζμ, υ,ηζ αηνζαχξ πνεζάγμιαζ βζα κα πνμεημζιαζηχ. Ήδδ
έπς οπμθμβίζεζ υηζ έλζ κίηεξ ζημοξ επηά αβχκεξ εα ακεαάζμοκ ηδ
ααειμθμβία ιμο απυ ημ 1606, υπμο πήβα ιεηά ημ Θίθθμνκη, ζημ 1700, εκχ
πέκηε εα ιε θένμοκ πμθφ ημκηά. Ξημ ηνέκμ λακααθέπς ηάπμζα
πεκηαβνάιιαηα. Ξημ ζδιεζςιαηάνζυ ιμο βνάθς «πζ θάεδ.
Ξοβηεκηνχζμο. Ζμίηαγε ααεζά. Ζνάηα πνυκμ βζα ημ ηέθμξ. Βζηίαζε ζηδκ
εθαπζζημπμίδζδ ηςκ θαεχκ».
«Μίζηερε ζημκ εαοηυ ζμο».
Ζζ φζηενα επακαθαιαάκς ημ ιάκηνα ιμο υπςξ πενπαηάς απυ
ημκ ζηαειυ ηδξ 116δξ μδμφ πνμξ ημ ηηίνζμ ημο Ζμθμφιπζα, ηέζζενα
ηεηνάβςκα πζμ ηάης. Μίζηερε ζημκ εαοηυ ζμο. Θπμνείξ κα ημ ηάκεζξ.

Μίζηερε ζημκ εαοηυ ζμο. Θπμνείξ κα ημ ηάκεζξ.
Δ ηαθεηένζα έπεζ ζημφνεξ επεκδφζεζξ ζημοξ ημίπμοξ ηζ είκαζ θίζηα
απυ πμκηνά, ζηζαανά, παθζά δνφζκα ηναπέγζα ηαζ επζαθδηζηέξ λφθζκεξ
ηανέηθεξ, ζακ βμηεζηή ιπονανία. Έκαξ βζβακηζαίμξ ακειζζηήναξ
αβςκίγεηαζ ιάηαζα κα δνμζίζεζ ηδκ αίεμοζα. Ώοηυ υιςξ πμο αμοίγεζ είκαζ
ημ πθήεμξ. Γζα ιμκμήιενμ ημονκμοά – ημ πνχημ ζημ Θακπάηακ ιέζα ζε
δουιζζο πνυκζα απ’ ημ πανεεκζηυ ιμο ζημ Θπέαενθζ Θπνζηγ Ζθαιπ– δ
πνμζέθεοζδ είκαζ ηενάζηζα, 98 παίηηεξ, απυ ημκ Θαη Γηνέζπαι ηαζ ημκ Ογμ
Έκηθζ έςξ παίηηεξ ημο Ξηναιπθ ηυζμ ιαηνζά απυ ηδκ έδνα ημοξ υζμ δ
ΐμζηυκδ ηαζ δ Φζθαδέθθεζα. Ώηυιδ ηαζ δομ απυ ημ πάνημ.
Ομπμεεημφιαζ εζημζηυξ έηημξ απυ ημοξ 34 ζηδκ ηαηδβμνία ελπέν,
αηνζαχξ εηεί υπμο πνεζάγεηαζ βζα κα ηάκς ημ ιεβάθμ άθια. Θε
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ηαεοζηένδζδ ιζαξ χναξ, μ Γ.Β. Ογυεθ παίνκεζ ημ ιζηνυθςκμ ηαζ
ακαημζκχκεζ ηα γεοβάνζα.
«Θπμιπ Φεθη-Ξηέθακ Φάηζζξ!»
Έκα «ςςςςς!» ηαζ θίβα βέθζα αημφβμκηαζ ακάιεζα ζημοξ παίηηεξ
ηαζ δέπμιαζ θζθζηά πηοπήιαηα ζοιπάεεζαξ ζηδκ πθάηδ. «Θα αζηεζεφεζαζ»,
θές ηαθαιπμονίγμκηαξ ζημκ Ογυεθ ηαεχξ ανπάγς ηα θφθθα ααειμθμβίαξ
απυ ημ πένζ ημο. Φεθη, μ πάθαζ πμηέ εεκζηυξ πνςηαεθδηήξ. Φεθη, δ θθφανδ
ιδπακή θέλεςκ. Φεθη, αοηυξ πμο έπεζ ααειμθμβία 1953. Φεθη, μ κμφιενμ
έκα ημο ημονκμοά. (Φεθη, αοηυξ πμο αεθηίςζε ηζξ επζδυζεζξ ημο απυ ηυηε
πμο ιεηαηυιζζε ζηδ Ιέα Πυνηδ ηαζ έπζαζε ιζα κέα δμοθεζά
πνμβναιιαηζζιμφ οπμθμβζζηχκ· έπεζ ημιρή βηανκηανυιπα, ζζδενςιέκα
πμοηάιζζα, λονίγεηαζ ζοπκά ηαζ βεκζηά είκαζ εοπάνζζημξ). ιςξ δεκ
αδζαθμνχ μφηε ηθαίβμιαζ. Αζάμθε, έπς κζηήζεζ ημκ Φεθη (ιζα θμνά απυ ηζξ
ηαιζά δεηανζά πμο παίλαιε). Ζαζ πυηε εα είκαζ ηαθφηενα κα ημ λακαηάκς,
ακ υπζ ηχνα πμο δ ααειμθμβία ιμο ιπμνεί κα απμβεζςεεί;
Μαίνκς ιζα ααεζά ακάζα ηαζ λεηζκχ ιε ζηναιπθ. Θεηά απυ ημ
PFFT βζα 36 πυκημοξ –επζθχκδια πμο εηθνάγεζ απυημιμ ηεθείςια, αθθά
ημ πζμ ζπμοδαίμ, ιζα βθοηφηαηδ θέλδ ιε υθα ζφιθςκα, υπςξ ηα BRRR &
CRWTH– αάγς πάθζ ζηναιπθ ζημκ έηημ βφνμ ηαζ παίνκς πνμαάδζζια 110
πυκηςκ. Λ Φεθη απακηάεζ ιε ιζα ηίκδζδ 69 πυκηςκ. Ξημκ υβδμμ βφνμ ιμο
δζαθεφβεζ ημ ιμκαδζηυ ζηναιπθ ιε ηα βνάιιαηά ιμο. Λ Φεθη ηάκεζ
ζηναιπθ ηαζ λεθεφβεζ, 314-279. Ώθθά λακααάγς ζηναιπθ: 345-314.
Θονίγμιαζ κίηδ. Θεηά, ζημκ εκδέηαημ βφνμ, ηάκς ιζα ζοκηδνδηζηή ηίκδζδ
ηθεζζίιαημξ ακηί ιζαξ επζεεηζηήξ ιε πενζζζυηενμοξ πυκημοξ. Βίκαζ ιζα
ηίκδζδ πμο πάκεζ ημ παζπκίδζ ηαζ δ μπμία πνμηθήεδηε απυ θυαμ ηαζ
κεονζηυηδηα – ηαζ απυ έθθεζρδ αοημπεπμίεδζδξ βζα ηδκ ζηακυηδηά ιμο κα
ημκ ηεθεζχζς. Μίζηερε ζημκ εαοηυ ζμο. Λ Φεθη έπεζ ηαθά βνάιιαηα ηαζ ιε
λεπενκάεζ βζα ημ οπυθμζπμ παζπκίδζ. Βίιαζ 0-1.
Μαίγς ημκ αβχκα 2 εκακηίμκ ημο δεηαμηηάπνμκμο Ιηακζέθ
Γηυθκηιακ. Λ Ιηάκζ άνπζζε κα παίγεζ ζε ημονκμοά υηακ ήηακ δέηα εηχκ,
έπζαζε ημ 1600 δεηαηεζζάνςκ, ημ 1700 ζηα δεηαπέκηε, ημ 1800 ζηα δεηάλζ.
Έβζκε βκςζηυξ ςξ μ επυιεκμξ Θπνάζακ Ζαπεθέημ ηαζ ζηάθεδηε απυ ηδκ
ΒΒΞ κα παίλεζ Ξηναιπθ ζηδκ ηδθευναζδ, ζε ιζα πνςζκή εηπμιπή ιεβάθδξ
ηδθεεέαζδξ. Λ Ιηάκζ είκαζ έκα έλοπκμ, εκενβδηζηυ, ηαθά ζοβηνμηδιέκμ
παζδί πμο κηφκεηαζ ιε ηζ-ζενη, πακηεθμκάηζα ημο ιπάζηεη ηαζ αεθδηζηά
ιπμηάηζα ηαζ πμο ιυθζξ έβζκε δεηηυξ ζημ Ζμθμφιπζα. Μνμξ ηζιήκ ημο,
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ιεθέηδζε πενζζζυηενμ βζα ημ ζπμθείμ πανά βζα ημ Ξηναιπθ, ηζ έηζζ έπεζ
αηυιδ ηαζνυ βζα κα βίκεζ παίηηδξ εθίη.
Ώηυιδ μ Ιηάκζ είκαζ μνευδμλμξ Βαναίμξ 1 ηαζ ηαεχξ είκαζ Ξάαααημ
πνέπεζ κα ηνμπμπμζήζεζ ηα εεζιμηοπζηά ημο Ξηναιπθ βζα κα παίλεζ.
Ππάνπεζ δζαιάπδ ακάιεζα ζημοξ μνευδμλμοξ Βαναίμοξ βζα ημ ακ
επζηνέπεηαζ κα παίγεζ ηακείξ Ξηναιπθ ηα Ξάαααηα, αθμφ, ζφιθςκα ιε ημ
Ομνά2, δ ενβαζία υπςξ ημ βνάρζιμ, ημ ιέηνδια ηαζ μζ επαθέξ πμο ιπμνμφκ
κα μδδβήζμοκ ζε ενβαζία, απαβμνεφμκηαζ. ηακ παναημθμοεμφζε
ιαεήιαηα ζ’ έκα αηναίμ μνευδμλμ Γεζίαα 3, μ Ξαι Λνιπάμοι, έκαξ
ανενμβνάθμξ πμο δζεοεφκεζ ημκ υιζθμ Ξηναιπθ ηδξ Εενμοζαθήι, γήηδζε
απυ δζάθμνμοξ νααίκμοξ ηδκ ενιδκεία ημοξ βζα ημ παζπκίδζ ημ Ξάαααημ. «Λζ
απακηήζεζξ πμο πήνα ήηακ απίζηεοηα ακαθοηζηέξ, υιςξ αοηή είκαζ ηαζ δ
θφζδ ηςκ ηαθιμοδζηχκ ενιδκεζχκ».
Γεκζηά, ημ κα παίγεζ ηακείξ Ξηναιπθ εεςνείηαζ ςξ δζακμδηζηή
αζπμθία ηαζ ςξ εη ημφημο απμδεηηή ηα Ξάαααηα. Ομ εέια είκαζ πχξ
παίγεζξ. Θζα ζπμθή οπμζηδνίγεζ υηζ δ πνήζδ κηεθμφλ ηαιπθυ είκαζ
επζηνεπηή βζαηί ηα βνάιιαηα πςνίγμκηαζ ιε ημ πθέβια. Ώοηυξ μ
δζαπςνζζιυξ ζδιαίκεζ υηζ δ πναηηζηή ηδξ ιμνθμπμίδζδξ θέλεςκ δεκ είκαζ
ζακ ημ βνάρζιμ ηαζ αηυιδ ζδιαίκεζ υηζ ηα βνάιιαηα δεκ εθάπημκηαζ ηαζ ημ
παζπκίδζ ιπμνεί κα απμζοκανιμθμβδεεί δίπςξ κα παθάζεζ ηάηζ (δ
δζάζπαζδ ηαζ μ δζαπςνζζιυξ απαβμνεφμκηαζ ηα Ξάαααηα). ιςξ ιζα άθθδ
ενιδκεία οπμζηδνίγεζ υηζ ηα βνάιιαηα ζημ κηεθμφλ ηαιπθυ είκαζ
ζηαεενμπμζδιέκα ζε ιζα εέζδ, έηζζ είκαζ ζακ ημ βνάρζιμ· έκα επίπεδμ
ηαιπθυ, απυ ηδκ άθθδ πθεονά, δεκ πνμζθένεζ ζηαεενυηδηα ζ’ αοηυ πμο
ιπαίκεζ πάκς ημο ηζ έηζζ είκαζ επζηνεπηυ. Ξημκ Λνιπάμοι, πμο δεκ είκαζ
ενδζηεουιεκμξ ηχνα ηαζ παίγεζ ιε ηαεανή ζοκείδδζδ ηα Ξάαααηα, είπακ
υηζ δ ακάιζλδ ηςκ βναιιάηςκ δεκ επζηνέπεηαζ αθθά ηακείξ δεκ εα
ιπμνμφζε κα παίλεζ ακ ηα βνάιιαηα ήηακ ακάπμδα βονζζιέκα πάκς ζημ
ηναπέγζ ηζ υπζ ιεξ ζημ ζαημφθζ. Θζα θμνά είδα έκακ μνευδμλμ Βαναίμ κα

1

Σν θίλεκα ησλ χγρξνλσλ Οξζφδνμσλ Ινπδατζηψλ άξρηζε ην 1800 ζηε Γεξκαλία θαη
επέηξεπε πεξηνξηζκέλε κειέηε κε εβξατθψλ πεγψλ.
2
Σα πέληε πξψηα βηβιία ηεο Βίβινπ καδί κε άγξαθνπο λφκνπο θαη παξαδφζεηο ησλ
Δβξαίσλ.
3
ρνιείν γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ Σαικνχδ (ζχλνιν λνκνινγηθψλ θεηκέλσλ ησλ Δβξαίσλ)
Σν θίλεκα ησλ αθξαίσλ νξζφδνμσλ Ινπδατζηψλ είλαη πνιχ απζηεξφ σο πξνο ηηο λέεο ηδέεο
θαη πξνζθνιιάηαη ζηελ απζηεξή κειέηε ησλ εβξατθψλ θεηκέλσλ.
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έπεζ αμδευ πμο ημο ηνααμφζε ηα βνάιιαηα ηαζ πηοπμφζε ημ πνμκυιεηνμ βζ’
αοηυκ!
Λ Ιηάκζ παίγεζ ιε ηαιπθυ κηεθμφλ ηαζ πςνίξ αμδευ. Ώθθά
πνδζζιμπμζεί ακαθμβζηυ νμθυζ ζηαηζμφ ιε δείηηεξ –μζ δθεηηνμκζηέξ
ζοζηεοέξ δεκ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ημ Ξάαααημ– υιςξ αηυιδ ηζ
αοηυ, θέεζ μ Ιηάκζ, αιθζζαδηείηαζ απυ ηάπμζμοξ πμο εεςνμφκ υηζ ημ νμθυζ
ειπενζέπεζ ιέηνδια. Θεηά ημκ αβχκα, μ Ιηάκζ γδηάεζ απυ ημκ ακηίπαθυ ημο
κα ιαγέρεζ ηα βνάιιαηα, χζηε κα ιδκ παθάζεζ μ ίδζμξ ηίπμηα ηαζ αηυιδ κα
ζοιπθδνχζεζ ηα θφθθα ααειμθμβίαξ. Ώηυιδ, βζα κ’ απμθφβεζ ημ βνάρζιμ,
μ Ιηάκζ ηναηάεζ ημ ζημν ηαζ ηαηαβνάθεζ ηα βνάιιαηα πνδζζιμπμζχκηαξ
νμδέθεξ ηαζ πάζα. Ξ’ έκα θφθθμ πανηί ιε ημ 1 ςξ ημ 600 ηαζ ηδ ζοπκυηδηα
ηςκ βναιιάηςκ, μ Ιηάκζ ημπμεεηεί πάζα ζημκ ανζειυ πμο δείπκεζ ημ ζημν
ημο ηαζ νμδέθεξ ζημ ζημν ημο ακηζπάθμο ημο ηαζ ζηα βνάιιαηα πμο
παίπεδηακ.
Μάζα, νμδέθεξ, υπςξ ηαζ κα ’πεζ. Μαίγς ITEMIzER βζα 60
πυκημοξ, ημ παζπκίδζ πνμπςνδιέκμ. Λ Ιηάκζ ηάκεζ έκζηαζδ, δ θέλδ
παναιέκεζ ζημ ηαιπθυ ηαζ ηαηαθένκς ιζα κίηδ 380-346, ακ ηαζ ήιμοκ
πίζς. Μαίνκς ημκ αβχκα 3 υηακ μ ακηίπαθυξ ιμο κηνζ Οαιπανέθμ ιέκεζ
ιε ημ Q ζημ πένζ. ιςξ υηακ πάκς ημκ αβχκα 4 απυ ηδκ Ηζκ Ζμφζιακ ηαζ
πέθης ζημ 2-2, ζηέθημιαζ υηζ ημ υναια πέεακε.
Ζάκς ζηναιπθ ανβά ζημ παζπκίδζ ηαζ ηενδίγς ημκ πέιπημ αβχκα.
Μαίγς ζηαεενυ παζπκίδζ ζημκ αβχκα 6, εκακηίμκ εκυξ άθθμο δοκαημφ
παίηηδ ηαζ ηενδίγς. ηακ αάγς ηάης ημ BLOVIATE (κα ιζθάξ ή κα
βνάθεζξ θθφανα ή ακμφζζα) ζημ δεφηενμ βφνμ ημο αβχκα 7 ηαζ ιεηά ηνέπς
πνμξ ηδ κίηδ, ακ ηαζ δεκ είδα ιπαθακηέν, ακηζθαιαάκμιαζ πςξ είιαζ 5-2 ιε
βενμφξ ακηζπάθμοξ. Ίζςξ αηυιδ ιπμνχ κα πζάζς ημ 1700.
Οενιαηίγς ζηδκ υβδμδ εέζδ –ιπνμζηά απυ ημ 4-3 ημο Έκηθζ ηαζ ημ
3-4 ημο Γηνέζπαι– ηαζ παίνκς ζημ ζπίηζ 125 δμθάνζα βζα ηδ δεφηενδ
ηαθφηενδ επίδμζδ ζημ ηάης ιζζυ ηδξ ηαηδβμνίαξ ελπέν. Λ Ογυεθ ιμο
ζθίββεζ ημ πένζ εβηάνδζα. Ιμιίγς υηζ είκαζ πενήθακμξ βζα ιέκα. Ξημ ιεηαλφ,
μ Έκηθζ είκαζ ηαηζμφθδξ, εζδζηά ιεηά απυ έκα απαναηηήνζζημ θάεμξ πμο
ημο ηυζηζζε ημκ ηεθεοηαίμ αβχκα. ηακ ημο ακαθένς ηδκ επίδμζή ιμο ηζ
υηζ ίζςξ πζάζς ημ 1700, πενζιέκμκηαξ βζα ηα ζοκήεδ εζθζηνζκά ημο
ζοβπανδηήνζα, αοηυξ θέεζ ημθηά, «Αεκ εα ηα ηαηαθένεζξ. πζ, δεκ εα ηα
ηαηαθένεζξ».
Λ Ιηάκζ δεκ είκαζ πμθφ αέααζμξ ηαζ πνμζθένεηαζ πνυεοια κα ηάκεζ
ημκ οπμθμβζζιυ. Αεκ ιπμνεί κα βνάρεζ βζαηί μ ήθζμξ δεκ έπεζ δφζεζ αηυιδ,
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έηζζ ηαηαβνάθς ημοξ ανζειμφξ πμο ιμο θέεζ ηαεχξ εηηεθεί ιαεδιαηζημφξ
οπμθμβζζιμφξ ιε ημ ιοαθυ ημο. Λ Ιηάκζ ιμονιμονίγεζ, εβχ βνάθς
πνυπεζνα ηζ αοηυξ ηάκεζ αενμίζεζξ ζημ ηεθάθζ ημο.
«Σ, Θεέ ιμο», θέεζ μ Ιηάκζ. «ΐβαίκεζ ζημ 1696 ή 1697. Ίζα πμο ημ
πάκεζξ. Ώξ εθπίζμοιε υηζ πέθης έλς θίβμοξ πυκημοξ ζηδ ζςζηή
ηαηεφεοκζδ. Ώθθά δεκ ημ κμιίγς. Ζνίια».
Ζάεε παζπκίδζ ημκ ηεθεοηαίμ ιήκα εα ιπμνμφζε κα πάεζ υπςξ ημ
ήεεθα, ακ δεκ είπα αβκμήζεζ ηάπμζα μθμθάκενδ ηίκδζδ (ζηενκή ιμο
βκχζδ…) ή ακ έπςκα ημ πένζ ιμο ααεζά ζημ ζαημφθζ ηζ άδναπκα έκα
ιπαθακηέν ακηί έκα W, έκα S πανά έκα U ή ακ μ ακηίπαθυξ ιμο έηακε ημ
ακηίεεημ. Λζ θίβμζ πυκημζ δεκ ιε ηάκμοκ ηαθφηενμ ή πεζνυηενμ παίηηδ, δεκ
ζδιαίκμοκ υηζ ακαιέκεηαζ κα απμδχζς ηαθφηενα ζηδκ ημνοθαία
ηαηδβμνία ημο εεκζημφ.
Ίζςξ, ζοθθμβίγμιαζ, εα πνέπεζ κα γδηήζς ελαίνεζδ ςξ
ζοββναθέαξ. Άνπζζα αοηυ ημ Μθζιπημκζηυ ηαλίδζ ζακ ανπάνζμξ πμο
λεηζκάεζ απυ ημκ πάημ, πμο παίγεζ (ηαζ πάκεζ) απυ βαθαγμιάθθεξ ηαζ
άθθμοξ εναζζηέπκεξ. Θα ημ ηεθεζχζς παίγμκηαξ ιε ημοξ ζπμοδαζυηενμοξ
πμο έπμοκ πμηέ ακαηαηχζεζ βνάιιαηα, ημκ Έκηθζ ηαζ ημκ Γ.Β. Ογυεθ, ημκ
Ζαπεθέημ ηαζ ημκ Γηνέζπαι, ημκ Οίηενη ηαζ ημκ Φεθη. Θα απμδείλς υηζ
ακήης ζ’ αοημφξ. Ζαζ εα ηεθεζχζς ηδκ ζζημνία ζηδ ιεβαθφηενδ ζηδκή: ζημ
εεκζηυ πνςηάεθδια ημο 2000, ημ πζμ ιεβάθμ ημονκμοά Ξηναιπθ ζηδ
ΐυνεζα Ώιενζηή.
Λ Έκηθζ επζαεααζχκεζ ημ πεζνυηενμ: 1697. Ονεζξ ηζπμηέκζμζ πυκημζ.
«Ηοπάιαζ», θέεζ.
Λ Έκηθζ είκαζ ρείναξ ιε ηζξ δζαδζηαζίεξ ηζ έηζζ απεοεφκμιαζ ζημκ
Ογμκ Λοίθζαιξ βζα ηδκ ελαίνεζδ. Ζάκς ιζα πνυηαζδ: ημ εηήζζμ ημονκμοά
ηδξ 4δξ Εμοθίμο ζημ θιπακζ ιε ημοξ 24 αβχκεξ είκαζ ημ επυιεκμ
Ξααααημηφνζαημ. Αχζηε πανάηαζδ ζηδκ πνμεεζιία ηδξ 1 δξ Εμοθίμο,
πνμηείκς. Ώκ ζπάζς ημ θνάβια ηςκ 1700, αθήζηε ιε κα παίλς ζηδκ
ηαηδβμνία 1.
Λ Ογμκ θέεζ υηζ εα ημ ζογδηήζεζ ιε ημκ Έκηθζ. ιςξ ιμο εοιίγεζ
πυζμ ιαηνζά έπς θηάζεζ απυ ηδκ διένα πμο παίλαιε βζα πνχηδ θμνά ζ’
έκα δςιάηζμ λεκμδμπείμο ζημ Θακπάηακ, ηυηε πμο πήνα ηα πάκηα ηαζ
κίηδζα. Λ Ογμκ δεκ έπεζ πάνεζ ιένμξ ζε ημονκμοά βζα δφμ πνυκζα, αθθά
αηυιδ εεςνεί ημκ εαοηυ ημο επανηή παίηηδ. Ομκ πείναλα υηακ πέναζα ηδκ
ηνέπμοζα ααειμθμβία ημο, ημ 1350, ηαζ ανβυηενα ηδ ιέβζζηδ πμο έπεζ
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πζάζεζ, ημ 1550. Ζαζ ημκ κζηχ ηαηηζηά πνυζθαηα, έπμκηαξ ηάκεζ ιάθζζηα
ηαζ ημ πνχημ ιμο ζημν πάκς απυ 600 ιαγί ημο.
«Βίκαζ εηπθδηηζηυ ημ ηζ έπεζξ ηαηαθένεζ», ιμο θέεζ μ Λοίθζαιξ.
«Έθηαζεξ ιαηνζά, ηυζμ βνήβμνα. Ζαζ πζεακυκ είζαζ ηαθφηενμξ απυ ηδ
ααειμθμβία ζμο, ακ ηαζ ιε ζηεκαπςνεί πμο ημο θές αοηυ».
Μζάζε ημ 1700 ζημ θιπακζ, ιμο θέεζ, ηαζ εα ηα πμφιε.
Ομ θιπακζ εα είκαζ ημ ηέηανηυ ιμο ημονκμοά ζε ζζάνζειεξ
αδμιάδεξ, ημ έηημ ιμο ζε εκκζά αδμιάδεξ, ζε ηέζζενζξ δζαθμνεηζηέξ
πμθζηείεξ. Ιζχες ζα κα ηάκς πνμεηθμβζηή εηζηναηεία. Οα υκεζνά ιμο ιε
Ξηναιπθ βίκμκηαζ πζμ ζοπκά ηαζ πζμ έκημκα: μζ θέλεζξ πμο πθακχκηαζ, ηα
άθοηα παζπκίδζα, μζ θάεμξ θέλεζξ ημο ακηζπάθμο πμο ιέκμοκ ζημ ηαιπθυ.
Μνμζπαεχ κα βοικάγμιαζ ηαεδιενζκά ακάιεζα ζηα ημονκμοά βζα κα
ηαεανίγς ημ ηεθάθζ ιμο απυ ηα πζμ πνυζθαηα παζπκίδζα ηαζ κα
δοκαιχκς βζα ηα επυιεκα, αθθά ιμο θείπεζ δ εκένβεζα. Ώκη’ αοημφ
δζααάγς ηζ άθθεξ θίζηεξ θέλεςκ.
πςξ ηάεε εεζζιέκμξ, ημπζάγς βζα κα ηνφρς ημκ εεζζιυ ιμο.
ιςξ εκχ παναπμκζέιαζ βζα ηδκ ελάκηθδζδ, θθέβμιαζ απυ ακοπμιμκδζία
βζα ημ επυιεκμ ημονκμοά. θμ πμο πνεζαγυιμοκ ήηακ ιζα δζηαζμθμβία βζα
κα βναθηχ ζημ θιπακζ ηαζ εοηοπχξ ηχνα ηδκ έπς. Ηές ζ’ έκακ εηηυξ
ημο Ξηναιπθ ημθθδηυ ιμο, υηζ ιεηά απυ δομ ιήκεξ αζηαιάηδηςκ
ημονκμοά, είιαζ εκηεθχξ ζηναιπθζαζιέκμξ. Ώθθά πνέπεζ κα παίλς ζημ
θιπακζ, πνέπεζ κα πζάζς ημ 1700, πνέπεζ κα πάς ζηδκ ηαηδβμνία 1. «Γζα
ημ αζαθίμ», θές.
«Ιαζ», απακηάεζ, ιεθζζηάθαπηα ιε ζανηαζιυ. «Γζα ημ αζαθίμ».
Ζαθχξ. Θα ημ πς: βζα ιέκα. Θεηά απυ έκακ πενίπμο πνυκμ ςξ
παίηηδξ πθήνμοξ απαζπυθδζδξ ημο Ξηναιπθ, είιαζ ημκηά ζημ κα
ηαηαθένς ηάηζ. Αεκ είκαζ ιυκμ μ ανζειυξ 1700 ηαζ δ ακαβκχνζζδ πμο
ένπεηαζ ιαγί ημο. ηακ ακαθένς ζημκ Νμκ Οίηενη υηζ εέθς κα παίλς ζηδκ
ηαηδβμνία 1 ζημ Μνυαζκηεκξ, θέεζ, «εθπίγς κα ιδκ ζοκακηδεμφιε εηεί, ακ
ζηεθηχ ημ πχξ έπαζλεξ εκακηίμκ ιμο». Λ Νμκ Οίηενη! Έκαξ πνχδκ εεκζηυξ
πνςηαεθδηήξ!
Έλς απυ ημ θιπακζ, ζημ λεκμδμπείμ Marriot ημο πνμαζηίμο
Ζυθμκζ, ζ’ έκακ αοημηζκδηυδνμιμ ιε πεγυδνμιμοξ ηαζ πάνηα εηαζνεζχκ, ζε
ιζα ημνοθαία ηαηδβμνία 32 παζηηχκ, πάκς έκακ ηαζ ηενδίγς έκακ απυ
ημοξ πνχημοξ ιμο δφμ αβχκεξ ηαζ ακηζιεηςπίγς ημκ Νμκ Οίηενη ζημκ
ηνίημ. Ιζηάεζ ιε 198 πυκημοξ.
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Ξημκ αβχκα 5, πάκς απυ ημκ Θαη 470-430, απυ ιζα βηάθα· είιαζ
ηυζμ ελμζηεζςιέκμξ ιε ηζξ θάεμξ θέλεζξ πμο παίγεζ υηακ είκαζ πίζς, πμο
ηάκς έκζηαζδ ζημ SPAViET, ημ μπμίμ απμδεζηκφεηαζ υηζ είκαζ ημ επίεεημ
ημο SPAVIN, ιζαξ αννχζηζαξ ηςκ αθυβςκ. Ώκ δεκ είπα ηάκεζ έκζηαζδ,
οπμθμβίγμοιε, εα ιπμνμφζα κα ’πα ηενδίζεζ. Ράκς απυ έκακ άθθμκ
1900άνδ παίηηδ, ημκ Νάκηζ Γηνίκζπακ, υηακ απενίζηεπηα πάκς ηδ ζεζνά
ιμο ιε ιζα θέλδ πμο ήιμοκ ζπεδυκ ζίβμονμξ πςξ ήλενα υηζ είκαζ, ηαζ υκηςξ
είκαζ, θάεμξ. ιςξ ηενδίγς ημοξ αβχκεξ πμο ήηακ κα ηενδίζς. Ομ
ακηίεεημ ζηναηυπεδμ είκαζ δοκαηυ ηαζ είιαζ γςδνυξ, ιέζα ζημ παζπκίδζ.
Θεηά απυ έκακ αβχκα, ημζηάγς ηαζ αθέπς αίια ζ’ έκα απυ ηα βνάιιαηά
ιμο· ηυπδηα ζημ δάπηοθμ ηαζ δεκ ημ ηαηάθααα.
Ξημκ αβχκα 10, ζοκακηζέιαζ πάθζ ιε ημκ Ιηάκζ Γηυθκηιακ. Ώθμφ
έπαζλε ημ ACIDURIa (ηαηάζηαζδ ιε οπεναάθθμκηα μλέα ζηα μφνα) ηαζ
έηθεζζε ημ πζμ βυκζιμ βζα ζηναιπθ ιένμξ, μ Ιηάκζ έπεζ πνμαάδζζια 308267. Ομ ηαιπθυ είκαζ ηάπςξ έηζζ:

Ξοβηεκηνχζμο, θές ζημκ εαοηυ ιμο. Μαίλε ζακ ημκ ελπέν πμο
ηάπα ιμο είζαζ. Οα βνάιιαηά ιμο είκαζ AABORST. Λζ θέλεζξ ABATORS
(πμο ηδ αθέπς) ηαζ RABATOS (πμο δεκ αθέπς) δεκ ιπαίκμοκ πμοεεκά ζημ
ηαιπθυ. Μάιε ζημ ζπέδζμ ΐ. Έπμοκ ιείκεζ πέκηε βνάιιαηα ζημ ζαημφθζ,
ζοκ ηα επηά ημο Ιηάκζ. θα ιαγί, ηα βνάιιαηα πμο δεκ έπμοκ αβεζ απυ ηδ
δζηζά ιμο πθεονά, είκαζ ηα ADDEFLNORVW?. Οα βνάθς ζημ θφθθμ
ααειμθμβίαξ ιμο. Θεηά ζοιπεναίκς υηζ πνέπεζ ζπεδυκ ζίβμονα κα ηάκς
ζηναιπθ βζα κα ηενδίζς. πςξ είκαζ ηα πνάβιαηα, οπάνπεζ ιυκμ έκα
ιένμξ βζα ζηναιπθ: ηάης απυ ημ Θ ζηδ εέζδ Λ8. Βλεηάγς ηα βνάιιαηά
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ιμο ηαζ οπμθμβίγς υηζ ακ είπα έκα D ακηί ημο ΐ, εα ιπμνμφζα κα παίλς
MATADORS.
Δ ηανδζά ιμο πηοπάεζ πζμ βνήβμνα βζαηί αοηυ δεκ είκαζ ηαζ πμθφ
ιαηνζά βζα κα ημ πεηφπς: Ππάνπμοκ δφμ D ζοκ έκα ιπαθακηέν πμο δεκ
έπμοκ αβεζ βζα ιέκα. Έηζζ ακ παίλς ημ ΐ εα έπς πζεακυηδηεξ 3 ζηζξ 12 κα
πάνς αοηυ πμο πνεζάγμιαζ.
Ομ πνυαθδια είκαζ πςξ ιε ζημπυ κα πάνς ημ MATADORS, εα
πνέπεζ κα πνδζζιμπμζήζς ημ ΐ ζε ιένμξ πμο ακμίβεζ δεφηενμ ζδιείμ βζα
ζηναιπθ. Ώθθζχξ, μ Ιηάκζ εα ηαεανίζεζ ηδ ζηήθδ ηδξ ηνζπθήξ αλίαξ θέλδξ,
ηεθεζχκμκηαξ μοζζαζηζηά ημ παζπκίδζ. Ώκηζθαιαάκμιαζ πςξ ακ αάθς ημ ΐ
ζηδ εέζδ Θ2, ηάκμκηαξ ηδ θέλδ ΐΛ, εα ιπμνχ κα ημθθήζς εηεί
θηζάπκμκηαξ ημ ΏΐΛ (ζοκημιμβναθία ζηδκ Ώοζηναθία, ζοκήεςξ
οπμηζιδηζηή, βζα ημ «Ώαμνζβίκδξ»1 ) ςξ ιένμξ ζηναιπθ ζε θέλδ επί ηνία.
ΐάγς ηα θεθηά ιμο ζημ άθμβμ ιε 4 πνμξ 1. Ομ ΐ θεφβεζ ηάης. Ομ
πένζ ιμο ιπαίκεζ ιέζα. Ομ D αβαίκεζ έλς.
Λθέ!
Λ Ιηάκζ ηθείκεζ ηδ βναιιή 1 βζα ζηναιπθ παίγμκηαξ VAT
ηαηαηυνοθα ζημ Ο ημο ΛΛΟ ηαζ παίνκεζ πνμαάδζζια 338-271. Ζαζ ηα δομ
πνμκυιεηνα δείπκμοκ ηάης απυ έκα θεπηυ.
Θε ηα ιάηζα ιμο ακμζπηά ζακ ιάνηεξ ημο πυηεν, απμεέης
αζαζηζηά ημ MATADORS πάκς ζημ ηαιπθυ. «Βκεκήκηα έκα!» μονθζάγς.
«Σ, ζηαηά!» ιμονιμονίγεζ μ Ιηάκζ. Λ Ιηάκζ είκαζ ζοκήεςξ εκενβδηζηυξ ηαζ
εκεμοζζχδδξ, υπμηε ηνααάεζ βνάιιαηα ράπκεζ ιεξ ζημ ζαημφθζ αίαζα, ζακ
κα ’πεζ εηεί ιέζα θίδζ πμο εέθεζ κα ζηναββαθίζεζ. Οχνα ημοκζέηαζ ακήζοπμξ
ηαζ ηαναβιέκμξ. Έπς λεθφβεζ, 362-338.
Έπμοκ ιείκεζ δομ βνάιιαηα ζημ ζαημφθζ, αθθά πνμημφ ηα πάνς μ
Ιηάκζ ιε αθήκεζ άκαοδμ ιε ημ FaVE ζημ 1L, ζημ V ημο βζα 42 πυκημοξ ηαζ
πνμαάδζζια 380-362. Ομ VAT ήηακ ηάηζ πμο ζπεδζάζηδηε βζα κα
ακηζιεηςπίζεζ πζεακυ δζηυ ιμο ζηναιπθ. Φςκάγς «Ξημπ!» – δεκ ιπμνχ κα
εοιδεχ ακ είκαζ FAVE ή FAB πμο δεκ πενκάεζ. Κένς υηζ ημ έκα απυ αοηά
είκαζ θάεμξ. Οα δομ ιμο βνάιιαηα είκαζ LW ηαζ ζηδ ζηζβιή λένς υηζ είιαζ
ηεθεζςιέκμξ.

1

Απηφρζνλεο θάηνηθνη ηεο Απζηξαιίαο
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Ώκ ημ FaVE είκαζ ζςζηυ, δεκ οπάνπεζ πενίπηςζδ κα ηενδίζς· ημ
πενζζζυηενμ πμο ιπμνχ κα ζημνάνς είκαζ 5 πυκημοξ, ιε ημ LAW ζημ
Θ12, κα ηθείζς, κα πάνς 10 πυκημοξ απυ ηα βνάιιαηα ημο Ιηάκζ ηαζ κα
πάζς ιε 380-377. Ομ νμθυζ ηάκεζ ηζη ηαη. Αίπςξ άθθμκ ειθακή ηνυπμ κα
ηενδίζς, ηάκς έκζηαζδ ζημ FaVE. Βίκαζ ζςζηυ. (Ομ FAB* υπζ). Λ Ιηάκζ
κζηάεζ 396-376.
Κεθοζάιε ηαοηυπνμκα.
«Λοάμο!» θέεζ μ Ιηάκζ ιε εθδαζηή ακαζηάηςζδ. «Ήηακ
εηπθδηηζηυ!»
«Οζ απίεακμ ηέθμξ», θές, ηανθςιέκμξ αηυιδ ζημ ηαιπθυ.
«Έηακεξ ιζα εοθοή ηίκδζδ», θέεζ, εκκμχκηαξ ηδκ ηίκδζδ ηςκ 4
πυκηςκ ιε ημ ΐΛ.
«Αεκ λένς ακ ήηακ εοθοήξ», απμηνίκμιαζ. «πςξ ηαζ κα ’καζ, εζφ
έηακεξ ιζα ηαθφηενδ».
Βίκαζ δ ζεζνά ηςκ ηζκήζεςκ πμο ιμο έπεζ δχζεζ ηδ ιεβαθφηενδ
ζηακμπμίδζδ ζημ Ξηναιπθ ςξ ηχνα. Έηακα ηα πάκηα ζςζηά: ζηέθηδηα
πχξ ιπμνμφζα αηυιδ κα ηενδίζς (ιε ζηναιπθ)· οπμθυβζζα ηζξ
πζεακυηδηεξ εκυξ ζοβηεηνζιέκμο ζοιαάκημξ (4 πνμξ 1 κα πάνς D ή
ιπαθακηέν)· θακηάζηδηα ημκ ηαθφηενμ ηνυπμ βζα κα ημ ηάκς κα ζοιαεί –
ιε ημ λεθυνηςια ημο ΐ– ακμίβμκηαξ ζοβπνυκςξ άθθδ ιζα εέζδ βζα
ζηναιπθ· ιε ηδ εέθδζή ιμο εηαίαζα έκα D (αοηυ εα ’θεβε μ Έκηθζ)· έπαζλα
ημ ζηναιπθ ηζ έηακα έκζηαζδ υηακ δεκ ήιμοκ απυθοηα αέααζμξ. Ζζ υθα
αοηά ηα ’ηακα ηάης απυ ζμαανή πίεζδ πνυκμο.
Θαγί ιε ημκ Ιηάκζ ακαπθάεμοιε ηδ ζεζνά ηζκήζεςκ βζα κα ανμφιε
ζθάθιαηα, αθθά δεκ ανίζημοιε. Ομ VAT ηςκ 20 πυκηςκ ήηακ δ δζηζά ημο
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ιεβάθδ ηίκδζδ· ιπμνμφζε κα παίλεζ FaVE αιέζςξ, αθθά αοηυ εα άδεζαγε
ημ ζαημφθζ ηζ εβχ εα έηθεζκα ιε ζηναιπθ, ημ MATADORS. Λ Ιηάκζ
πνεζαγυηακ κα αθήζεζ ημοθάπζζημκ έκα βνάιια ζημ ζαημφθζ· άθδζε δφμ.
Οα πθήεδ ζοβηεκηνχκμκηαζ, υπςξ βίκεηαζ ηάεε θμνά πμο έπεζ
δζαδναιαηζζηεί έκα αλζυθμβμ ηέθμξ ζε ιζα πανηίδα. Ιζχες
ακαγςμβμκδιέκμξ –απυ ηδκ πνμζμπή ηαζ ημκ δζαποηζηυ έπαζκμ ημο Ιηάκζ
βζα ημ ιεθεηδιέκμ ράνεια πμο μδήβδζε ζημ MATADORS, αθθά
πενζζζυηενμ απυ ημ ίδζμ ημ παζπκίδζ πμο ιυθζξ ηέθεζςζε. Ζαεχξ δ ζεζνά
ηζκήζεςκ λεδζπθςκυηακ ζημ ηαιπθυ, ηίπμηε άθθμ δεκ είπε ζδιαζία. Δ
ααειμθμβία ηαηάηαλήξ ιμο δεκ είπε ζδιαζία. Ομ κα παίλς ζηδκ ηαηδβμνία
1 ζημ Μνυαζκηεκξ δεκ είπε ζδιαζία. Ώοηυ πμο είπε ζδιαζία ήηακ κα
εηιεηαθθεοηχ ηζξ κέεξ ζοκδέζεζξ ζοκάρεςκ ζημκ εβηέθαθυ ιμο, κα
ακηζθδθεχ ημ παγθ ηαζ κα ημ θφζς – ιε θίβα θυβζα, κα ζηεθηχ ςξ
επαββεθιαηίαξ. Ζαζ ηα ’ηακα υθα αοηά. Βπέδεζλα δνειία, ελοπκάδα ηαζ
ζμθία. Έηακα αοηυ πμο ηάκμοκ μζ αθδεζκμί ελπέν ηςκ επζηναπέγζςκ
παζπκζδζχκ: εηηίιδζα ημ πενζαάθθμκ, είδα υθεξ ηζξ δοκαηυηδηεξ, οπμθυβζζα
ηζξ πζεακυηδηεξ ηαζ ιεβζζημπμίδζα ηδκ πζεακυηδηα κα ηενδίζς. Οα
βνάιιαηα δεκ ήνεακ υπςξ ήεεθα, αθθά μφηε αοηυ είπε ζδιαζία.
Βπζθάκζα. Ομ ’ηακα. Οεθζηά ημ ’ηακα. Έπαζλα ημ απυθοημ παζπκίδζ.
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ανά ηδ αζνημουγζηδ ειθάκζζή ιμο, μ Νμκ Οίηενη βνήβμνα ηθέαεζ ηδκ
πανάζηαζδ. Ώνβυηενα ζημ ημονκμοά, παίγμκηαξ ιε ημκ Θπμιπ
Φεθη, μ Νμκ ηναηάεζ ηα βνάιιαηα EENRSU? Ρνδζζιμπμζχκηαξ ηα
οπάνπμκηα Ώ, ΐ ηαζ G, παίγεζ υθα ημο ηα βνάιιαηα, ιε ημ ιπαθακηέν Ε.
Έκα πναβιαηζηυ πθήεμξ ζοβηεκηνχκεηαζ.
«AUBERGiNES! Εδζμφ Ρνζζηέ! Εδζμφ Ρνζζηέ!» ακαθςκεί μ Θαη
Ηυθεν. «Ώοηυ ήηακ. Ομ απυθοημ πζάζηδηε».
Μζάκμοκ ηα ηεθάθζα ημοξ, πάζημοκ ιε ημ ζηυια ακμζπηυ,
βμονθχκμοκ ηα ιάηζα. Ομ κέμ δζαδίδεηαζ ζηδκ ηαηδβμνία ελπέν ηαζ μζ
παίηηεξ ηνέπμοκ κα δμοκ. Λ Νμκ έπαζλε AUBERGINES! Θε ηνία βνάιιαηα

απυ ημ ηαιπθυ!
«Ώοηυ είκαζ ηαθφηενμ ηζ απυ ημ STOREWIDE», θέεζ μ Θαη
Γηνέζπαι, ικδιμκεφμκηαξ έκα απυ ηα δζηά ημο ηαθφηενα. «Ζαθφηενμ ηζ
απυ ημ NEPHRITIC», θέεζ, ικδιμκεφμκηαξ έκα άθθμ.
Λ Νμκ ζηέηεηαζ πάκς απυ ημ ηαιπθυ ιε εθαθνά θοβζζιέκδ ιέζδ,
ζηδκ ίδζα ζηάζδ πμο πενπαηάεζ· ημ ηέκηνμ αάνμοξ ημο Νμκ ιμζάγεζ κα είκαζ
ζηα βοαθζά ημο. Βίκαζ κηοιέκμξ ιε ημκηά πακηεθυκζα, ημκημιάκζημ
πμοηάιζζμ ηζ άζπνα αεθδηζηά παπμφηζζα. Θαφνεξ, θεπηέξ ηάθηζεξ βζα
ημοζημφιζ βονζζιέκεξ ζηζξ βάιπεξ ημο. Ζάκεζ ιαζάγ ζηα μφθα ημο ιε ιζα
απυ ηζξ πάκημηε πανμφζεξ μδμκημβθοθίδεξ ημο. Ξπνχπκεζ ηα βοαθζά ημο
πίζς ζηδ ιφηδ ημο ηζ ελδβεί πχξ ημ ’ηακε.
«Ομ είπα δεζ ζακ ηάηζ πζεακυ, ηάηζ πμο ήηακ ιεξ ζημ ζαημφθζ», θέεζ
μ Νμκ. Μνάβια πμο είκαζ αηυιδ πζμ απίζηεοημ, βζαηί ζδιαίκεζ πςξ
οπμθυβζζε, ααζζγυιεκμξ ζηα βνάιιαηα πμο δεκ είπακ παζπεεί, υηζ ημ
AUBERGiNES ήηακ ιζα δοκαηυηδηα.
«Ομ είδα», οπμζηδνίγεζ μ Νμκ. «Οζ άθθμ κα ζαξ πς;»
Αεκ εα πζάζς ημ 1700 ηαζ ημ ηαηαθαααίκς ιυθζξ ηεθεζχκεζ ημ
θιπακζ. Δ «εοθοήξ» ιμο ζεζνά ηζκήζεςκ εκακηίμκ ημο Ιηάκζ δεκ ιε
ειπμδίγεζ απυ ημ κα πάζς επηά απ’ ημοξ δέηα ηεθεοηαίμοξ αβχκεξ ηαζ κα
ηενιαηίζς ιε επίδμζδ 8-12. Λ Ιηάκζ ηάκεζ ημοξ οπμθμβζζιμφξ, αθθά δεκ
πνεζάγεηαζ. Βίιαζ ηζμονμοθθζζιέκμξ.
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ιςξ δεκ απμβμδηεφμιαζ. Θε ηάπμζμκ ηνυπμ, αοηυ ημ έκα
παζπκίδζ, αοηή δ πνμζεηηζηά εκμνπδζηνςιέκδ ζεζνά ηζκήζεςκ είκαζ ανηεηή
βζα κα ιε πανδβμνήζεζ βζα ηδ παιέκδ εοηαζνία ηαζ είκαζ πανάλεκα
ακαημοθζζηζηή. Ομοθάπζζημκ χζπμο κα ένεεζ δ επίζδιδ ααειμθμβία ιμο
θίβεξ ιένεξ ανβυηενα: 1691, 6 πυκημοξ πζμ παιδθά. Ζαζ ιεηά αημφς θςκέξ.
Μχξ έπαζα ημ KOS ιε ημ μπμίμ ηένδζγα ημκ αβχκα 14; Μχξ έπαζα ιυθζξ ιε
7 πυκημοξ ζημκ αβχκα 20; Ομ ιοαθυ ιμο ηαλζδεφεζ πίζς. Αεκ άκηελα ηδκ
πίεζδ εκακηίμκ ημο Φεθη ζημκ αβχκα 1 ζηδ Ιέα Πυνηδ… Βηείκεξ μζ
ηέζζενζξ εφημθεξ κίηεξ ζημ Θίθθμνκη πμο ιμο λεβθίζηνδζακ… Δ παιέκδ
ηίκδζδ ηαηά ημο Θάζη Θπάνμκ ζηδκ αοθή ημο… Ζάεε παζπκίδζ πμο εα
ιπμνμφζε κα πάεζ αθθζχξ.
Ομ ημονκμοά ημο θιπακζ, θυβς ηδξ δζάνηεζάξ ημο, ααειμθμβείηαζ
ζε δφμ ιεβάθα ημιιάηζα ηςκ δέηα αβχκςκ. Όζηενα απυ ημ 5-5 ιμο ζημ
πνχημ ιζζυ, μ πίκαηαξ πμο θεάκεζ απυ ηα ηεκηνζηά βναθεία ηδξ ΒΒΞ ιε
πθδνμθμνεί υηζ δ ααειμθμβία ιμο ζηανθάθςζε ζημ 1713. ιςξ δ
ααειμθμβία ζημ ιέζμ ηςκ ημονκμοά δεκ ιεηνάεζ βζα ηδκ πνυηνζζδ. Έηζζ,
έπζαζα ημ 1700 ηαζ δεκ ημ έπζαζα. Έκα δέκηνμ έπεζε ζημ δάζμξ, αθθά
ηακείξ δεκ ημ άημοζε.
Ξ’ υθμοξ ανέζεζ κα παναπμκζμφκηαζ βζα ημ ζφζηδια ααειμθμβίαξ
ηαηάηαλδξ. Ζάπμζμζ παίηηεξ πμο ακήημοκ ζηδκ εθίη βηνζκζάγμοκ πςξ μζ
ααειμθμβίεξ ηδξ ημνοθήξ έπμοκ ιεζςεεί ηαηά 50 ςξ 100 πυκημοξ ηδκ
ηεθεοηαία δεηαεηία βζαηί οπάνπμοκ πενζζζυηενμζ ηαθμί παίηηεξ αθθά ηαζ
θυβς ηδξ ιαεδιαηζηήξ ηάζδξ πμο είκαζ εκακηίμκ ηςκ ορδθυηενα
ααειμθμβδιέκςκ. Γζα κα ημ εέζμοιε απθά, ημ πμζμζηυ ηςκ αβχκςκ πμο
πνέπεζ κα ηενδίζμοκ μζ ελπέν εκακηίμκ παιδθυηενα ααειμθμβδιέκςκ
ακηζπάθςκ, ιε ζημπυ απθά ηαζ ιυκμ κα δζαηδνήζμοκ ηδ ααειμθμβία ημοξ,
είκαζ ιεβαθφηενμ απ’ ημ πμζμζηυ πμο ζηδκ πναβιαηζηυηδηα ηενδίγμοκ. Ξημ
άθθμ άηνμ, μζ παιδθυηενα ααειμθμβδιέκμζ παίηηεξ παναπμκζμφκηαζ πςξ
είκαζ πμθφ δφζημθμ κα ηενδίζμοκ ααειμφξ· ιε ηυζμοξ πμθθμφξ ζζάλζμοξ
παίηηεξ, δ άκμδμξ ιπμνεί κα είκαζ ιζα πνμκμαυνα, ζηθδνή δζαδζηαζία.
Ώιθυηενμζ έπμοκ δίηζμ ηαζ μζ ιαεδιαηζημί ζοιθςκμφκ πςξ ημ
ζφζηδια πνεζάγεηαζ νφειζζδ (ηάπμζμξ έβναρε αηυιδ ηαζ δζδαηημνζηή
δζαηνζαή βζα ηδ ααειμθμβία ηαηάηαλδξ ζημ Ξηναιπθ). Ζαηά ηδκ εονφηενδ
ακηίθδρδ ςζηυζμ, δμοθεφεζ ιοζηδνζςδχξ ηαθά. Γηνίκζαλα υηακ δ
ααειμθμβία ιμο ηεθιάηςζε. Βίιαζ οπμααειμθμβδιέκμξ! ηθαρμφνζζα. Θα

’πνεπε κα παίνκς πενζζζυηενμοξ πυκημοξ απ’ αοημφξ πμο παίνκς! Αεκ
είκαζ δίηαζμ κα παίγς ιε ηζξ βαθαγμιάθθεξ ηονζμφθεξ εκχ λένς πςξ είιαζ
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ηαθφηενμξ! ιςξ δεκ ήιμοκ! Οα απμηεθέζιαηά ιμο – ηαζ δ ααειμθμβία
ιμο– ημ έθεβακ. Ήηακ ιέπνζ κα ηαηαθάας πχξ κα ηενδίγς, υηακ μζ
δζδαζηαθίεξ ημο Ογμ Έκηθζ έπζαζακ ηυπμ, πμο δ ααειμθμβία ιμο ακήθεε. Δ
κίηδ ήνεε ζακ απμηέθεζια ημο ηαθμφ παζπκζδζμφ ηαζ δ ααειμθμβία ιμο
ακέαδηε. Ζένδζγα υηακ ημ άλζγα ηαζ έπακα υηακ δεκ ημ άλζγα· δ ααειμθμβία
ιμο ήηακ ημ αηνζαέξ αανυιεηνμ ημο επζπέδμο ζηακυηδηάξ ιμο.
Έηζζ υηακ απμηοβπάκς κα πζάζς ημ 1700, ζοιπεναίκς, είκαζ βζαηί
δεκ αλίγς κα ημ πζάζς. πζ ιε ηάπμζα ημζιζηή, αζηζμηναηζηή έκκμζα, αθθά
ιε ιζα αοζηδνά ιαεδιαηζηή. Ξημ θιπακζ, μζ επηά απυ ηζξ μηηχ κίηεξ ιμο
ήηακ εκακηίμκ παζηηχκ ιε ααειμθμβία παιδθυηενδ ή ημκηά ζε ιέκα (16151734), εκχ ηαζ μζ δχδεηα ήηηεξ ιμο ήνεακ εκακηίμκ ανηεηά ορδθυηενα
ααειμθμβδιέκςκ ακηζπάθςκ (1746-1892). Ζένδζζα υηακ ακαιεκυηακ ηαζ
έπαζα υηακ ακαιεκυηακ ηαζ ιυθζξ πμο ζάθερα ζημ ηέθμξ.
Βπίζδξ, ακηζιεηςπίγς δίθδιια. Λ άββεθμξ ζημκ ανζζηενυ ιμο χιμ
θέεζ πςξ πνέπεζ κα απμδεπεχ ηα απμηεθέζιαηα ημο θιπακζ ςξ αθδεζκυ
ιέηνμ ηδξ ζηακυηδηάξ ιμο ηαζ κα παίλς ζηδκ ηαηδβμνία 2. Λ δζάαμθμξ
ζημκ δελζυ ιμο θέεζ υηζ εα πνέπεζ κα γδηήζς ηδκ ελαίνεζδ βζα κα παίλς
ζηδκ ηαηδβμνία 1. Λ Θάζη Θπάνμκ ιε εέθεζ κα παίλς ρδθά βζα κα
ζθναβίζς ηδκ ζζημνία ιμο. Φηζάπκεζ αηυιδ ηζ έκα δείβια επζζημθήξ ζηα
βνήβμνα βζα κα ημ ζηείθς ζημκ Ογμκ Λοίθζαιξ γδηχκηαξ ηδκ ελαίνεζδ.
«Αεκ έπεζξ ηίπμηα κα πάζεζξ», ιμο βνάθεζ μ Θάζη.
«Βηηυξ απ’ ηδκ πενδθάκζα ιμο», απακηάς.
Ώπμθαζίγς κα παίλς ζηδκ ηαηδβμνία 2. Βκχ έπς θηάζεζ ιαηνζά,
δεκ έπς θηάζεζ ανηεηά ιαηνζά. Αεκ ηα ηαηάθενα, ηίιζα ηαζ δίηαζα. Ζαιζά
ηίαδδθδ ελαίνεζδ βζα ιέκα. Αεκ εα ζοκαβςκζζηχ ιε ημκ Γ.Β. Ογυεθ ή ημκ
Οίηενη ή ημκ Έκηθζ ή ημκ Ζαπεθέημ, ιε ημ ιμοζζηυ εέια απυ ημ Νυηο1 κα
δπεί ζημ ηεθάθζ ιμο υπςξ εα παίνκς ζαάνκα πνχδκ πνςηαεθδηέξ ζακ
κηυιζκμ ζημ δνυιμ, ηάκμκηαξ ηδ ιεβαθφηενδ έηπθδλδ ζηδκ ζζημνία ημο
αεθδηζζιμφ. Ώθθά δεκ εα παίλς μφηε ιε ηζξ βαθαγμιάθθεξ.
Ζάεμιαζ ζημκ ηακαπέ ημο ηαεζζηζημφ ιμο. Ξδηχκς ηα ιάηζα ιμο
απυ ηδ θίζηα θέλεςκ πμο ηοπαίκεζ κα δζααάγς ηαζ ζοθθμβίγμιαζ ηζ έπς
πναβιαημπμζήζεζ. Λζ ηεθεοηαίμζ έλζ ιήκεξ ζοιπενζθαιαάκμοκ ηδκ πζμ
άηεβηηδ ηαζ πεζεανπδιέκδ ιεθέηδ πμο έπς ακαθάαεζ πμηέ ιμο, ηαζ ημ
ημθέβζμ ιέζα. Ομ λειοάθζζιά ιμο ιε ημ Ξηναιπθ αάεαζκε ιε ηάεε κέα θέλδ
πμο ιάεαζκα, ηάεε παζπκίδζ πμο έπαζγα, ιε ηάεε ζηίβια γςήξ ή εακάημο
1

Η γλσζηή ζεηξά ηαηληψλ κε ηνλ ηαιφλε ζην ξφιν κπνμέξ.
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ηδξ ααειμθμβίαξ ιμο. Δ εηηίιδζή ιμο βζα ηδ βθχζζα ηαζ ηδ ζηναηδβζηή
ημο παζπκζδζμφ αολήεδηε εηεεηζηά. Ζαζ ηάεε θμνά πμο έπζακα έκα ζηυπμ,
έααγα άθθμκ ρδθυηενμ ηαζ ηα ηαηάθενκα πάκηα, εηηυξ απυ ημκ ηεθεοηαίμ.
Όζηενα εοιάιαζ έκακ αηυιδ ζηυπμ, ηδκ πνυηθδζδ ημο Ογμ Έκηθζ
ιήκεξ κςνίηενα: Ια ηενδίζς ηδκ ηαηδβμνία 2. Μάιε βζα ημ Μνυαζκηεκξ.
Ομκ ιήκα πνζκ ημ εεκζηυ, ιεθεηχ ημοθάπζζημκ ιζα χνα ηδκ διένα.
Ζάκς επακάθδρδ ηα ηνζβνάιιαηα ηαζ ηα ηεηναβνάιιαηα. Αζααάγς υθα ηα
πεκηαβνάιιαηα πμο δεκ λένς. Ξημ ιεηνυ, ζηδκ ημοαθέηα, ζημ πμδήθαημ
βοικαζηζηήξ, ζηδκ ηανάηζα ημο ζπζηζμφ ιμο. Αζααάγς επίιμκα
επηαβνάιιαηα (πέκηε πζθζάδεξ) ηαζ μηηαβνάιιαηα (δουιζζζ πζθζάδεξ) ιε
ζεζνά πζεακυηδηαξ, πνδζζιμπμζχκηαξ πνάζζκμοξ ηαζ πμνημηαθί
ιανηαδυνμοξ βζα κα ζδιεζχκς ηζξ άβκςζηεξ θέλεζξ. Λ Θάζη Θπάνμκ έπεζ
ζηείθεζ ζημ CGP ημοξ πνχημοξ εηαηυ ημνιμφξ, ηζξ μηηαβνάιιαηεξ θέλεζξ
πμο θηζάπκμκηαζ απ’ αοηά ιε ηδκ πνμζεήηδ εκυξ βνάιιαημξ ηζ έκα
ακαιμκζηυ βζα ημ ηαεέκα, πμθθά απυ ηα μπμία ηαηαθένκς κα
ζοβηναηήζς ζηδ ικήιδ ιμο. Ηίζηεξ θέλεςκ ηαθφπημοκ ημ βναθείμ ιμο, ημ
ηναπέγζ ημο ηαεζζηζημφ ιμο, ηδκ ηναπεγανία. Ξηναιπθ πμο ανπίγμοκ ιε
ΏΙΟΕ. Ξηναιπθ πμο ηεθεζχκμοκ ζε ΕΓΒ. Ξηναιπθ ιε Q. Μεκηαβνάιιαηα
ηαζ ελαβνάιιαηα ιε J, Q, X & Z. Ξεθίδεξ επηαβνάιιαηςκ ηαζ
μηηαβνάιιαηςκ. Φφθθα ααειμθμβίαξ απυ πνυζθαηα παζπκίδζα πμο
πενζιέκμοκ κα ακαθοεμφκ ηαζ κα λακαακαθοεμφκ. «Θάβηα ιμο είζαζ
ζμαανυξ;» θέεζ μ Θάνθμκ υηακ ιε επζζηέπηεηαζ. «Οζ ιαθαηίεξ είκαζ αοηέξ;»
Ζαζ παίγς. Ξημκ υιζθμ, ζημ πάνημ, ζημ δζαιένζζια ημο Θαη υπμο
πάκς πέκηε παζπκίδζα ζηδ ζεζνά ηαζ λδθχκμιαζ πάκς απυ 25 δμθάνζα.
Λδδβχ πάκς απυ ιζα χνα βζα κα πάς ζημ δζαιένζζια ημο θίθμο ιμο
Ιηυιζκζη Γηνίθμ ζημ Ιζμο Ογένζζ. Βιθακίγεηαζ ηζ άθθμξ έκαξ κεανυξ ελπέν,
μ Ξημη Άπεθ, αζμζηαηζζηζημθυβμξ. Μαίγμοιε ηαζ παίγμοιε ηαζ παίγμοιε
χζπμο ελακηθμφιαζ ηαζ ακαημζκχκς ηδκ απμπχνδζή ιμο θέβμκηαξ, «Οζ
χνα είκαζ; Γφνς ζηζξ έκηεηα;» «Θιι, είκαζ ιία ιεηά ηα ιεζάκοπηα», θέεζ μ
Ιηυιζκζη βεθχκηαξ. Ζαεχξ θεφβς, μζ δομ ημοξ ανπίγμοκ ηζ άθθμ παζπκίδζ.
Μάκς απυ είημζζ παίηηεξ ειθακίγμκηαζ ζημ Λοάζζκβηημκ Ξημοέαν
Μανη έκα ζααααημηονζαηάηζημ απυβεοια – νεηυν, θέκε μζ εαιχκεξ. Λ Γ.Β.
Ογυεθ πνμβναιιαηίγεζ επζπθέμκ πανηίδεξ ζημκ υιζθμ βζα κα αμδεδεμφκ μζ
παίηηεξ ζηδκ πνμεημζιαζία ημοξ βζα ημ Μνυαζκηεκξ· ιζα ανμπενή Ζονζαηή,
πνδζζιμπμζχκηαξ έκα πθήνεξ ζεη βναιιάηςκ, μ Ογυεθ ηζ αηυιδ θίβμζ
ιεθεημφκ ιε επζιμκή υθεξ ηζξ 1.501 θέλεζξ πμο πενζθαιαάκμκηαζ ζηδ θίζηα
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ημο Θπάνμκ. ΐνίζης ηαθά πνάβιαηα: Μαίγς ZEROTH ηαζ OVERFAST
εκακηίμκ ημο Θπμιπ Φεθη ηαζ UNIQUEsT ζ’ έκα Q ηαηά ημο Ιηάκζ
Γηυθκηιακ ηαζ aNTEFIXA ι’έκα Ρ απυ ηάης εκακηίμκ ημο Ιηυιζκζη. Ζζ
υηακ ιμο δζαθεφβμοκ ηζκήζεζξ, πνμζπαεχ κα ιδκ ακδζοπχ. Ομ
πκεοιαηζηυ παζπκίδζ, θές ζημκ εαοηυ ιμο, είκαζ ηυζμ ζδιακηζηυ υζμ μζ
ηζκήζεζξ πμο βίκμκηαζ ζηδκ πνάλδ. Ια είζαζ Ογμ Έκηθζ. (Λ Έκηθζ
πανειπζπηυκηςξ δεκ ιεθεηάεζ ζηζξ δομ αδμιάδεξ πνζκ ημ εεκζηυ, ακη’ αοημφ
εζηζάγεζ ζηδκ ακάπαοζδ ηαζ ηδκ αοημζοβηέκηνςζδ. Μενκάεζ ιζα αδμιάδα
ιε ηδ βοκαίηα ηαζ ηδκ ηυνδ ημο ζημ Οζαμοηάημοα, έκα εένεηνμ ζηα αυνεζα
ηδξ Μμθζηείαξ. Λ Έκηθζ δζδάζηεζ ηαεδιενζκά ζε ιζα ηάλδ Ξηναιπθ ηαζ ιεηά
λεημονάγεηαζ).
Θμζνάγμιαζ ηδκ πνυμδυ ιμο ιε ημκ Ένζη Οζέζηζκ απ’ ημ Ημξ
Άκηγεθεξ. Λ Ένζη ήηακ άκενςπμξ ηςκ θέλεςκ πμθφ πνζκ βίκς εβχ –
έθηζαπκε πνμαθήιαηα, ιεθεημφζε ελμκοπζζηζηά ηα θελζηά, ζπμφδαγε
βθςζζμθμβία ζημ Θπνάμοκ– υιςξ ιοζηδνζςδχξ δεκ ηαηαθένκεζ κα
ηενδίγεζ ζηαεενά ζημ Ξηναιπθ. Θμθμκυηζ βκςνίγεζ εηαημκηάδεξ θέλεζξ
πενζζζυηενεξ απυ ιέκα, δ ααειμθμβία ηαηάηαλδξ ημο Ένζη είκαζ 1675, έηζζ
είιαζηε ηαζ μζ δομ ζηδκ ηαηδβμνία 2 ζημ Μνυαζκηεκξ. Μνυζθαηα ςζηυζμ,
υπςξ δδθχκεζ, έπεζ ηάκεζ ιεβάθδ άκμδμ.
«Θα ιπμνμφζα κα πς απυ ηζξ ηεθεοηαίεξ ζμο ακαθμνέξ υηζ
ακαιθίαμθα έπεζξ λεπενάζεζ ηδκ πανμζιζχδδ δφζημθδ θάζδ ζμο», ιμο θέεζ
μ Ένζη ζ’ έκα ζιέζθ. «Βοηοπχξ, κμιίγς υηζ ηεθζηά ιπμνχ κα πς υηζ ηζ εβχ
ακηζιεηχπζζα ημοξ δαίιμκεξ ηζ έηακα ημ ίδζμ».Οδκ πεναζιέκδ αδμιάδα,
ακαθένεζ μ Ένζη, έπαζλε είημζζ έκα παζπκίδζα –«εκακηίμκ ηαθχκ»– ηαζ
ηένδζζε ηα δεηαηέζζενα. Βίπε ιέζμ υνμ 421 πυκημοξ ακά παζπκίδζ. Θέηνδζε
46 ζηναιπθ ιε δοζκυδηεξ θέλεζξ υπςξ DIECIOUS, HEXADIC ηαζ
DEMESNES. Ομ ζιέζθ ημο Ένζη ηεθεζχκεζ: «Ώξ ημοξ ακαζηαηχζμοιε ζημ
ιεβάθμ πμνυ!»
Λ Θαη Γηνέζπαι ηαίβεηαζ βζα θεθηά ηαζ ζηέθηεηαζ κα παίλεζ ζηδκ
ηαηδβμνία 2, υπμο θακηάγεηαζ υηζ εα είκαζ αηθυκδημ θααμνί βζα κα πάνεζ
ηα 5.000 δμθάνζα ημο πνχημο ανααείμο. Δ ααειμθμβία ημο Θαη έπεζ
βθζζηνήζεζ ζημ 1877, έηζζ έπεζ ηδκ επζθμβή κα παίλεζ ζημ βηνμοπ 1700-1900
ή εηεί υπμο ακήηεζ, ζηδκ ηαηδβμνία 1. ιςξ εκχ μζ ααειμθμβίεξ πμθθχκ
ημνοθαίςκ παζηηχκ ακεααίκμοκ ηαζ ηαηεααίκμοκ ζακ παθίννμζα, ηακείξ
ημνοθαίμξ ελπέν ιε αοημζεααζιυ δεκ εα έπαζγε ιε ηάπμζμοξ ηδξ
ηαηδβμνίαξ ιμο ηαζ άθθμοξ οπμδεέζηενμοξ ελπέν. Ώθθά μ Θαη πνεζάγεηαζ
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πνήιαηα. Ζαζ ημο ανέζεζ δ δμθμπθμηία. Μζζηεφεζ εζθζηνζκά υηζ δζαδίδμκηαξ
ηδ θήιδ πςξ εα παίλεζ ζηδκ ηαηδβμνία 2, μζ ημνοθαίμζ ελπέν εα αβάθμοκ
ακαζηεκαβιυ ακαημφθζζδξ – ηαζ ιεηά εα ημοξ ηνμιμηναηήζεζ υθμοξ
αθθάγμκηαξ βκχιδ ηδκ ηεθεοηαία ζηζβιή. Μνάβιαηζ υθμζ ιζθμφκ βζα ηδκ
«απυθαζδ» ημο Θαη. πζ βζαηί ακαημοθίζηδηακ αθθά βζαηί είκαζ ηυζμ
πανάθμβμ. πςξ παναηδνεί μ Θάνθμκ, «ηακ ηάκεζξ ηέημζα πνάβιαηα,
δεκ ηενδίγεζξ ιε ηίπμηα».
Λ Θαη πζζηεφεζ υηζ ιπμνεί κα ηενδίζεζ ηδκ ηαηδβμνία 1. Έπεζ ιείκεζ
πάθζ πςνίξ δμοθεζά ηζ έηζζ ιπμνεί κα ζοβηεκηνςεεί ιυκμ ζημ Ξηναιπθ.
Έαβαθε ηζξ ηάνηεξ πμο είπε θηζάλεζ βζα κα πνμεημζιαζηεί βζα ημ εεκζηυ ημο
1996. «Έπς πνμζεέζεζ ίζςξ ηαζ πίθζα ζηναιπθ», ιμο θέεζ. Ζαηδβμνία 2;
Έθα ηχνα...
Ξημ θιπακζ υιςξ, μ Θαη είκαζ ηαναβιέκμξ. Φαίκεηαζ ζακ κα
παίνκεζ πενζζζυηενα πάπζα απυ πμηέ. Οα πένζα ημο ηνέιμοκ ειθακχξ. Θζα
Ζονζαηή ζημ πάνημ παίγεζ ιε θεθηά, δφμ εκακηίμκ εκυξ, αοηυξ ηζ μ Νίηζζ
Ηακη ηαηά ημο ήνειμο Νμκ Οίηενη. Θε ζμαανυ πνυαθδια πνυκμο ανβά ζημ
παζπκίδζ, μ Θαη παίγεζ ηαζ ιε ηα δομ ημο πένζα, αάγμκηαξ ηα βνάιιαηα ιε
ημ έκα ημο πένζ ηαζ ηαοηυπνμκα πηοπχκηαξ ημ πνμκυιεηνμ ιε ημ άθθμ,
πανααζάγμκηαξ ημ πκεφια ηςκ ηακυκςκ. Αεκ πεζνάγεζ πναβιαηζηά, βζαηί μ
Νμκ ηενδίγεζ ηζ μ Θαη οπενααίκεζ ημκ πνυκμ ημο ηαηά έκα δεοηενυθεπημ,
αθθά μ Νμκ παναηδνεί υηζ μ Θαη «ηναημφζε [βνάιιαηα] ηαζ πηοπμφζε [ημ
πνμκυιεηνμ]». Βίκαζ εέια αεθδηζημφ πκεφιαημξ ηαζ μ Νμκ, μ ηαηά βεκζηή
μιμθμβία πζμ δεζηυξ παίηηδξ, δεκ ακέπεηαζ εηηνμπέξ απυ ημοξ ηακυκεξ.
«Άζ βαιήζμο!» μονθζάγεζ μ Θαη ηαζ ζδηχκεηαζ απυ ημ παβηάηζ.
«Άζ βαιήζμο! Θε πνμζαάθθεζξ!»
Ζμζηάγς ιε θνίηδ. Λ Θαη ανίγεζ ημκ Νμκ! Ομκ ηγέκηθειακ Νμκ!
Ώηυιδ πεζνυηενα, μ Νμκ γδηάεζ ζοββκχιδ βζα ημκ οπαζκζβιυ υηζ μ Θαη ηαζ
ηα ηνειάιεκα πένζα ημο ηαηαπαημφζακ ημοξ ηακυκεξ. ΐεααίςξ, μ Νμκ λένεζ
υηζ μ Θαη ηαηαπαημφζε ημοξ ηακυκεξ. Ώθθά αθέπεζ επίζδξ ηδκ παναθμνά,
ημ ηυηηζκμ πνυζςπμ ηαζ ηα πένζα πμο ηνέιμοκ ηαζ απμθαζίγεζ υηζ δεκ
αλίγεζ κα επζιείκεζ.
Αομ αδμιάδεξ ανβυηενα, μ Θαη ειθακίγεηαζ ήνειμξ ηαζ
ζοβηεκηνςιέκμξ. Ηέεζ υηζ λοπκάεζ ζηζξ 7:30 ηάεε πνςί βζα κα εείζεζ ημ
ζχια ημο ζηδκ πνςζκή έκανλδ ζημ Μνυαζκηεκξ. Ώζηείηαζ ζ’ έκα
βοικαζηήνζμ θίβα ηεηνάβςκα ιαηνζά (μ Θαη ιπαίκεζ ιέζα ζηδ γμφθα, ι’
έκακ θίθμ). Βίκαζ ακαζηαηςιέκμξ. Ζαεχξ δζααάγεζ, ιμο θέεζ πνζκ απυ ιζα
πανηίδα ζημ δζαιένζζιά ημο, αημφεζ έκα ζζκηί πμο θέβεηαζ «Νοειίζηε ρδθά
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ημ ιοαθυ ζαξ ιε Θυηζανη». Λζ επζθμβέξ ιε «ηφιαηα άθθα»
(πενζθαιαάκεηαζ ημ «Ιηζαενηζιέκημ ζε ζζ ιείγμκα, ηέηανημ ιένμξ, ακηάηγζμ»)
οπμηίεεηαζ υηζ αμδεμφκ ηάπμζμκ κα ζοβηεκηνςεεί ηαζ αεθηζχκμοκ ηδ ικήιδ.
Οα ημιιάηζα ιε ηφιαηα αήηα («Ξμκάηα βζα πζάκμ ηαζ αζμθί ζε ζζ ιείγμκα,
ηνίημ ιένμξ, αθεβηνέημ) είκαζ ζπεδζαζιέκα βζα βνήβμνδ ζηέρδ ηαζ ενβαζία
ιε ημ ιέβζζημ ηδξ εκένβεζαξ.
Όζηενα, αηνζαχξ πνζκ παίλμοιε, μ Θαη αμοηάεζ ημ δάπηοθυ ημο ζ’
έκα ααγάηζ Vicks ηαζ παζαθείαεζ θίβμ, ηάης απυ ηδ ιφηδ ημο. «Βηηυξ απ’
υθα ηα ηςθμθάνιαηα πμο παίνκς», θέεζ, «δ ιεκευθδ αμδεάεζ ηδκ
ζηακυηδηα κα εοιάζαζ». Ζαζ ιμο θέεζ πςξ ζηέθηεηαζ κα κμζηζάζεζ ιζα
θμνδηή θζάθδ μλοβυκμο βζα ηα ημονκμοά· πενζζζυηενμ μλοβυκμ ζημ
ηοηθμθμνζηυ αεθηζχκεζ ηδ θεζημονβία ημο εβηέθαθμο, θέεζ. «Θα έδεζπκα
πμθφ ελεγδηδιέκμξ κα ηάεμιαζ ηαζ κα πίκς ηαθέ ημ πνςί ιε ζςθήκεξ ζηδ
ιφηδ ιμο», θέεζ. «Ώθθά ημ απμδμηζηυ είκαζ απμδμηζηυ, ζςζηά;»
Ζαεχξ ημ ημονκμοά πθδζζάγεζ, ανπίγς κα αιθζαάθθς βζα ηζξ
δοκαηυηδηεξ ημο Θαη. Ξίβμονα, δ ζηακυηδηα ακαβναιιαηζζιμφ ημο είκαζ
ζπμοδαία ηαζ δ μπηζηή ημο ηαιπθυ πμο έπεζ είκαζ εηπθδηηζηή. ιςξ δεκ
είκαζ ανηεηά ζοκαζζεδιαηζηά ζοβηεκηνςιέκμξ βζα κα ηενδίγεζ. Ώκ είκαζ
ιυκμ βζα ηα πνήιαηα –ηαζ βζα ημκ Θαη, ίζςξ πναβιαηζηά είκαζ– ηυηε
πζζηεφς υηζ εα ’πνεπε κα παίλεζ πζμ παιδθά, ζηδκ ηαηδβμνία 2. Γζαηί δεκ
πζζηεφς υηζ ιπμνεί κα ηενδίζεζ ηδκ ηαηδβμνία 1.
Θεηά απυ ιζα πανηίδα ζημ πάνημ ζηδκ μπμία ηενδίγεζ πάκς απυ
200 δμθάνζα, παίγμκηαξ παζπκίδζα ηςκ 50 δμθανίςκ εκακηίμκ ημο ηαηηζημφ
ημο ακηζπάθμο, εκυξ δζακμιέα ρςιζμφ ιε η’ υκμια Ιηέζα Ηίπζμοηγ, μ
μπμίμξ δεκ είκαζ ηαθφηενμξ παίηηδξ απυ ιέκα αθθά ημο ανέζεζ πμθφ μ
ηγυβμξ, μ Θαη ακηζιεηςπίγεζ ιζα πνμζθμνά. Λ Ιηέζα θέεζ υηζ εα πθδνχζεζ
ζημκ Θαη 400 δμθάνζα ιε ακηάθθαβια ημ έκα ηέηανημ ηςκ υπμζςκ ηενδχκ
ημο ζημ Μνυαζκηεκξ. Λ Θαη γοβίγεζ ηδκ πνυηαζδ. Ώκ ζη’ αθήεεζα πζζηεφεζ
υηζ εα ηενδίζεζ ημ πνςηάεθδια, ημ έκα ηέηανημ ηςκ 25.000 δμθανίςκ είκαζ
πμθφ πενζζζυηενα απυ ηα 400. Λ Θαη ηδκ απμννίπηεζ.
O Θάνθμκ ζημ ιεηαλφ, έπεζ ηνοπχζεζ ζημ δςιάηζυ ημο ζηδ
ΐαθηζιυνδ. «Γς ζακ αοηυκ ημκ παγμπαπάηζα», θέεζ εκκμχκηαξ ημκ Θαη. Λ
Θάνθμκ έπεζ ηυρεζ ημ ηάπκζζια ηαζ πνμζέπεζ ηα ηζθά ημο χζηε κα ιδκ
θμοζηχζεζ απυ ηδ ζηένδζδ ηδξ κζημηίκδξ. Γνάθεζ ημ αζαθίμ ημο, ιεθεηάεζ
ηέζζενζξ ςξ επηά χνεξ ηδ ιένα ηαζ παίγεζ πενζζηαζζαηά ηάκα παζπκίδζ ιε
ηδ ιδηένα ημο, ηδ Ράηζ. (ηακ επζζηέθεδηα ημκ Θάνθμκ ζπίηζ πνζκ θίβμοξ
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ιήκεξ, δ Ράηζ επέιεκε κα παίλμοιε. Οδκ ηένδζζα δομ θμνέξ. «Θε
κηνμπζάγεζ!» μφνθζαλε μ Θάνθμκ. «Ώοηυξ ηάεεηαζ εηεί ηαζ δζαθφεζ ηδ ιδηένα
ιμο! Αεκ είζαζ δ ιαιά ιμο πζα!»)
«Έπς δζααάζεζ ηνεθέξ επεηηάζεζξ», ακαθένεζ. «Ζάεε επέηηαζδ πμο
ιπμνείξ κα θακηαζηείξ». Βπεηηάζεζξ δφμ, ηνζχκ ηαζ ηεζζάνςκ βναιιάηςκ
απυ ιπνμζηά ηαζ απυ πίζς βζα επηαβνάιιαηεξ ηαζ μηηαβνάιιαηεξ θέλεζξ.
«Αεκ εέθς εηπθήλεζξ», θέεζ. «Γζ’ αοηυ ηα έηακα υθα αοηά».
Λ Θάνθμκ ένπεηαζ ζηδ Ιέα Πυνηδ πνζκ ημ εεκζηυ ηαζ ιέκεζ ηδ
κφπηα πνζκ θφβμοιε βζα ημ Μνυαζκηεκξ. Ομ πνςί παίγμοιε έκα ηεθεοηαίμ
θζθζηυ παζπκίδζ. Λ Θάνθμκ κζηάεζ βζα έκακ πυκημ. Μάιε ιε ημ αοημηίκδημ
κα πάνμοιε ημκ Θαη ηαζ ημκ Ογζι Γηίανζ, μ μπμίμξ ιεηά ημ ηαθμηαζνζκυ
ημονκμοά ημο Νίκμ πάεζ ζημ εεκζηυ ιε ααειμθμβία πάκς απυ 2000,
δεφηενμξ ιεηά ημκ Θπνάζακ Ζαπεθέημ. Λ Mαη δεκ είκαζ εηεί υηακ
θηάκμοιε. Ηίβα θεπηά ιεηά, ακεααίκεζ ανβά ημ ηεηνάβςκμ ημοααθχκηαξ,
εηηυξ ηςκ άθθςκ, ιζα θμνδηή θζάθδ μλοβυκμο πμο ιυθζξ αβυναζε βζα 130
δμθάνζα. «Ππμθυβζζα υηζ ηδκ έαβαθα ζημ πάνημ πεεξ», θέεζ.
Ζαζ ηζ δεκ ημοααθάεζ μ Θαη! Έκαξ δενιάηζκμξ ζάημξ, ελήκηα
πυκημοξ ιαηνφξ, πενζέπεζ ιυκμ πάπζα. Οα θνεζημηαεανζζιέκα νμφπα ημο
είκαζ αηυιδ ιεξ ζηζξ ζαημφθεξ απ’ ημ ηαεανζζηήνζμ. Έκα ιδπάκδια θεοημφ
εμνφαμο. Θζα ιπάθα ημο ιπάζηεη. Οα θμφηνζκα γςάηζα ημο.
Ξημ αοημηίκδημ, μ Θαη είκαζ κεονζηυξ. ΐβάγεζ έλς θίβεξ ηάνηεξ ιε
ζηναιπθ, αθθά είκαζ ανβυξ ζηδκ επίθοζή ημοξ, εκχ μ Γηίανζ ηζξ θφκεζ
ζπεδυκ αοηυιαηα. (Ομοξ ηένδζζα υθμοξ ζ’ έκα: EFHIILST- TILEFISH).
Ώθμφ θηάκμοιε ζημ Μνυαζκηεκξ, πδβαίκμοιε ζημκ ιπμοθέ οπμδμπήξ βζα
ημοξ παίηηεξ, πμο έπμοκ δζμνβακχζεζ δ Hasbro ηαζ δ ΒΒΞ. Λ Θαη πίκεζ
θίβεξ ιπίνεξ ηαζ ημκ αημφς κα ζαπθαιανίγεζ ζηα παζπκίδζα πνμεένιακζδξ
βζα ημ πυζμ ηαθά παίγεζ μ ίδζμξ ηαζ βζα ημ πχξ μ Γηίανζ έηακε θάεδ ηαζ ημκ
ζοιαμοθεουηακ.
Μάιε πανέα ζ’ έκα νμη ηθαιπ θίβα ηεηνάβςκα πζμ πένα·
ζδζμηηήηδξ ημο είκαζ μ Νζηξ Ημφπμ, μ μπμίμξ έααθε ημκ Ένζη Οζέζηζκ ζημ
παζπκίδζ υηακ ήηακ θμζηδηήξ ζημ Θπνάμοκ ηδ δεηαεηία ημο 1980. Λ Ημφπμ
παίνκεζ ιένμξ ζημ ημονκμοά πανυηζ δεκ έπεζ παίλεζ αβςκζζηζηά βζα πάκς
απυ δέηα πνυκζα. Ξημ ηθαιπ, μ Ημφπμ έπεζ αάθεζ θζκμηάπδηεξ ιε βνάιιαηα
ημο Ξηναιπθ ζηδκ πίζηα πμνμφ ιε ηδ ιμνθή ηαιπθυ Ξηναιπθ. Λ Θαη πίκεζ
αηυιδ θίβεξ ιπίνεξ ηαζ βίκεηαζ ζηαδζαηά πζμ επενζηυξ ηαζ εοιςιέκμξ·
κμιίγς υηζ είκαζ ηνεθαιέκμξ βζαηί έηακα ηνζηζηή βζα ηδ θζάθδ μλοβυκμο· ιε
ηαηδβμνεί πςξ είιαζ ακδδμκζηυξ, ακίηακμξ κα βεοεχ εοπανίζηδζδ.
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Βζθζηνζκά, ιε εηκεονίγεζ. Βίπα επζθέλεζ κα ζοβηαημζηήζς ιε ημκ
Θαη βζα δδιμζζμβναθζημφξ θυβμοξ, αθθά ηχνα ιεηακζχκς βζα ηδκ επζθμβή
ιμο. Ιζχες ζακ δ πανμοζία ημο κα ζηέηεηαζ ειπυδζμ ζηδκ πνμεημζιαζία
ιμο. Ομ δςιάηζυ ιαξ είκαζ ηαθφηενα ελμπθζζιέκμ ηαζ απυ ηαηάζηδια
εζδχκ δζαηνμθήξ – «έλοπκα» θάνιαηα ηαθφπημοκ ημ οπκμδςιάηζμ ηαζ
ημοξ πάβημοξ ημο ιπάκζμο, βειίγμοκ δφμ ζονηάνζα ηαζ είκαζ ποιέκα ζημ
πάηςια. Ζμζιάιαζ άζπδια· μ Θαη νμπαθίγεζ ηαζ εβχ είιαζ κεονζηυξ, θέλεζξ
πεημφκ ιέζα ζημ ηεθάθζ ιμο ζακ ζηκίπεξ ζε πζηκίη. Κοπκάς ζηζξ πέκηε,
ζηνζθμβονίγς ςξ ηζξ επηά. ηακ μ Θαη θεφβεζ βζα ηζξ ηαεζενςιέκεξ δφμ
ιεβάθεξ ημφπεξ ηαθέ, αάγς έκα ζηαειυ ιε ηθαζζηή ιμοζζηή. Ίζςξ,
ζηέθημιαζ, δ ιμοζζηή κα πενζέπεζ ηα ηφιαηα άθθα πμο εα πνεζαζηχ βζα ημ
ημονκμοά. Ή ιήπςξ είκαζ ηα αήηα;
Λ Ογμκ Λοίθζαιξ ηαιάνςκε πςξ ημ εεκζηυ ημο 2000 εα ήηακ ημ πζμ
εκηοπςζζαηυ απ’ υθα, ηαζ είκαζ. Ομ κα παίγεζ ηακείξ ζημ Ξοκεδνζαηυ
Ζέκηνμ ημο Νμκη Άζθακη ηαζ υπζ ζε ιζα αίεμοζα δελζχζεςκ λεκμδμπείμο, ημ
ηάκεζ κα ιμζάγεζ ιε αεθδηζηυ βεβμκυξ παβηυζιζαξ ηθάζδξ. Δ ΒΒΞ ήνεε ζημ
Μνυαζκηεκξ βζα κα ηάκεζ επίδεζλδ ημο Ξηναιπθ βζα ηδ Hasbro πμο εδνεφεζ
ζημ Νμκη Άζθακη, ηαζ δ μπμία λμδεφεζ πενίπμο 500.000 δμθάνζα βζα ηδ
δζμνβάκςζδ, ιαγί ιε ηα ζπεδυκ 90.000 δμθάνζα βζα ηα έπαεθα. Λ πνυεδνμξ
ηδξ Hasbro Άθακ Ράγεκθζθκη ακαιέκεηαζ κα ηάκεζ ηδκ ειθάκζζή ημο ηζ
αοηή εα είκαζ δ πνχηδ θμνά πμο ακχηαημ ζηέθεπμξ ηδξ Hasbro εα
ειθακζζηεί ζε εεκζηυ πνςηάεθδια.
Δ αίεμοζα ηςκ 2.500 ηεηναβςκζηχκ ιέηνςκ, ζπεδυκ ιζζυ βήπεδμ
πμδμζθαίνμο, ζμο ηυαεζ ηδκ ακάζα. Ππάνπμοκ πάκς απυ 150 ηναπέγζα –
δφμ παζπκίδζα ζε ηάεε ηναπέγζ– βζα ηζξ έλζ ηαηδβμνίεξ ηςκ δζαβςκζγυιεκςκ.
Λζ πνχηεξ ηνεζξ ηαηδβμνίεξ είκαζ ζηα δελζά υπςξ ιπαίκεζξ, μζ ηεθεοηαίεξ
ηνεζξ ζηα ανζζηενά. Δ ΒΒΞ έπεζζε ηδ Hasbro κα ηοπχζεζ εζδζηά ηαιπθυ βζα
ηδ δζμνβάκςζδ, ακηζηαεζζηχκηαξ ημ ζημφνμ, βοαθζζηενυ ζπέδζμ πμο έβζκε
βζα ηδκ πεκηδημζηή επέηεζμ ημο παζπκζδζμφ ημ μπμίμ μζ παίηηεξ εεςνμφζακ
δφζπνδζημ. Ομ ηεκηνζηυ ηεηνάβςκμ ημο εζδζημφ ηαιπθυ –ζε άζπνμ θυκημ
ιε ημ παναδμζζαηυ ηυηηζκμ, νμγ ηαζ ιπθε ζηα ηεηνάβςκα αλίαξ– θένεζ έκα
ακαικδζηζηυ θμβυηοπμ ημο Μνυαζκηεκξ. Ξημ ιπνμζηζκυ ιένμξ ηδξ
αίεμοζαξ, ζε ιζα οπενορςιέκδ έδνα, ηάπμζμζ εζζάβμοκ δεδμιέκα ηαζ
ηαηαβνάθμοκ ηα απμηεθέζιαηα ηςκ αβχκςκ ζε μηηχ οπμθμβζζηέξ, εκχ
έκα πνυβναιια αβάγεζ βνήβμνα απμηεθέζιαηα ηαζ γεοβάνζα. Λ
Γμοειπιάζηεν ηδξ ΒΒΞ ηαζ έκαξ νεπυνηεν ημο Ίκηενκεη ζηέθκμοκ ζοκεπείξ
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εκδιενχζεζξ. Ομ βκςζηυ βζβακηζαίμ ηαιπθυ ημο Ξηναιπθ θένεζ ημ ιήκοια
ΒΗΏ ΙΏ ΜΛΠΘΒ ΑΠΛ ΗΒΚΒΕΞ.
Ώπυ ηα ιεβάθςκα, μ Λοίθζαιξ ηαθςζμνίγεζ ημ πθήεμξ ηαζ πεηάεζ
θίβα ζηαηζζηζηά. Θα παζπεμφκ πάκς απυ 9.000 αβχκεξ ηζξ επυιεκεξ πέκηε
ιένεξ ηαζ εα οπμαθδεμφκ πάκς απυ 13.000 εκζηάζεζξ. «Ζαζ πενζιέκς
163.000 πανάπμκα βζα άζπδια βνάιιαηα», θέεζ.
«ιςξ μ ανζειυξ ζημκ μπμίμ εζηζάγμοιε είκαζ μζ 600 παίηηεξ», θέεζ
μ Λοίθζαιξ. «Γζα ζφβηνζζδ ηαζ ιυκμ, δέηα πνυκζα πνζκ ζηα εεκζηά
πνςηαεθήιαηα είπαιε 240 παίηηεξ. Βηπθδηηζηυ. Έκαξ απυ ημοξ θυβμοξ
πμο εέθαιε κα ημ ηάκμοιε ζημ Μνυαζκηεκξ είκαζ κα ηαηαδείλμοιε υηζ ημ
αβςκζζηζηυ Ξηναιπθ είκαζ δοκαιζηυ, ςναίμ, δζαζηεδαζηζηυ ηαζ εηνδηηζηυ.
Ιμιίγς υηζ ηάκαιε ηδ δμοθεζά ιαξ. Οχνα αξ παίλμοιε Ξηναιπθ».
Αφμ πνυκζα παζπκίδζα, ιεθέηδξ ηαζ ιμκμιακίαξ ζοκμρίγμκηαζ ζ’
αοηή ηδ ζηζβιή. Θέθς κα πάς ηαθά, υπζ ιυκμ βζα ιέκα, αθθά ηαζ βζα ημκ
Έκηθζ, ημκ Γ.Β. Ογυεθ ηαζ υθμοξ αοημφξ πμο ιε δίδαλακ ηαζ ιε εκεάννοκακ.
Ιζχες πςξ έπς πνέμξ ζ’ αοημφξ ημοξ ακενχπμοξ βζα ημοξ μπμίμοξ ημ
Ξηναιπθ είκαζ δ γςή ημοξ, ζ’ αοημφξ πμο αμήεδζακ κα βίκεζ ημ Ξηναιπθ δ
δζηζά ιμο γςή. Βίκαζ ζακ έκα ημπάδζ θφημζ πμο ακέενερακ έκα ιςνυ: ιε
ιάγερακ ηαζ ιε δίδαλακ κα ηοκδβχ ηαζ κα ζοθθέβς ηαζ ιε πνμθφθαλακ
απυ ηζξ επζεέζεζξ ηςκ άθθςκ. Οχνα ιε ζηέθκμοκ έλς ζημ δάζμξ κα
θνμκηίζς ημκ εαοηυ ιμο.
Ραζνεηάς ιε πεζνμκμιίεξ ημοξ ημθθδημφξ ιμο, ημκ Ένζη ηαζ ημκ
Ιηυιζκζη ηαζ ημκ Ξημη ηαζ ημκ Θάνθμκ. Βίιαζ ζοβηεκηνςιέκμξ,
απμθαζζζιέκμξ, δοκαηυξ. Βίημζζ ηνεζξ κίηεξ ζε ηνζάκηα έκακ αβχκεξ εα
πνέπεζ κα είκαζ ανηεηέξ βζα κα ηενδίζς ηδκ ηαηδβμνία – ηαζ πζζηεφς υηζ
ιπμνχ κα ημ ηάκς, αηυιδ ηζ υηακ ηαηαηάζζμιαζ 49 μξ απυ ημοξ 105. Βίιαζ
απμθαζζζιέκμξ, αθθά ηαζ νεαθζζηήξ, έηζζ ιε είημζζ κίηεξ εα πανχ. Βίημζζ
κίηεξ εα ιε ημπμεεηήζμοκ ακαιθίαμθα ζημοξ πνχημοξ δέηα. Βίημζζ κίηεξ
εα ζηείθμοκ ηδ ααειμθμβία ιμο ζηα μονάκζα. Ρχκμιαζ ζημ πθήεμξ βφνς
απυ ημκ πίκαηα ακαημζκχζεςκ έλς απυ ηδκ αίεμοζα αβχκςκ, υπμο είκαζ
δ θίζηα ιε ηα γεοβάνζα. Μνμπεζνμβνάθς ηα μκυιαηα ηςκ πνχηςκ
ηεζζάνςκ ακηζπάθςκ ιμο ηαζ ηζξ ααειμθμβίεξ ημοξ: 1720, 1733, 1758, 1784.
Καθκζηά, ιζα θςκή ιεξ ζημ ηεθάθζ ιμο θέεζ, Θπμνεί κα πάζεζξ ηαζ
ημοξ ηέζζενζξ αοημφξ αβχκεξ.
Ζαζ ιεηά, δοζηοπχξ, ημ ηάκς.
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Ξημκ αβχκα 1, θςκάγς «Θζα ζηζβιή!» υηακ δ ακηίπαθυξ ιμο, δ Ώκ
Ξάκθεκηζθ απυ ημκ υιζθμ ηδξ Ιέαξ Πυνηδξ, αάγεζ ηάης ημ RANGLED*.
Κένς υηζ είκαζ θάεμξ αθθά ιεηά αιθζζαδηχ ημκ εαοηυ ιμο ηαζ ημ αθήκς κα
πενάζεζ. Ράκς βζα 11 πυκημοξ. Ξημκ αβχκα 2 ιμο δζαθεφβεζ έκα εφημθμ
ζηναιπθ ζημ δεφηενμ βφνμ ηαζ πνμζπενκάς αοηυ πμο αθέπς (ANTIpOT)
βζαηί ημ δεφηενμ Ο ακμίβεζ ηδκ ηνζπθή αλία θέλδξ. Ράκς βζα 92 πυκημοξ.
Ξημκ αβχκα 3, ιζα ακηεπίεεζδ δεκ είκαζ ανηεηή. Ξημκ αβχκα 4, παίγς ίζςξ
ημ πεζνυηενυ ιμο παζπκίδζ, λεηζκχκηαξ ακελήβδηα ιε ημ θάεμξ ΠΒΠ* (ίπκδ
απυ ημ YER*), ηάκς έκζηαζδ ζε ιζα απμδεηηή ηνζβνάιιαηδ θέλδ, ιέκς
πίζς 160 πυκημοξ ηαζ παν’ υθα αοηά ηαηαθένκς κα πεηάλς ηδκ εοηαζνία
κα ηενδίζς υηακ ηαζ ηα δομ ιπαθακηέν παίνκμοκ ζάνηα ηαζ μζηά ζημ
ακαθυβζυ ιμο ηαηά ημ ηέθμξ.
Λ Ένζη Οζέζηζκ λεηζκά επίζδξ ιε 0-4.
Ξημκ αβχκα 5, ιεηά ημ βεφια ηαηαθένκς ιζα κίηδ, ιε 3 πυκημοξ,
ανίζημκηαξ ημ INNArDS ιε ημ πνυκμ ιμο κα θζβμζηεφεζ. Ξημκ αβχκα 6, δεκ
αθέπς άθθμ έκα ζηναιπθ ιε ιπαθακηέν ανβά, ιε ημ μπμίμ εα ηένδζγα. Ζαζ
ηεθεζχκς αοηή ηδκ απαίζζα ιένα ι’ έκακ εθζαθηζηυ αβχκα, πςνίξ
ιπαθακηέν ηαζ πςνίξ S, ζημκ μπμίμ πάκς ιε δζαθμνά ιεβαθφηενδ (239) απ’
ημοξ πυκημοξ πμο ζηυνανα (218). Μνζκ αηυιδ θήλεζ, αηεκίγς ηδκ απακή
αίεμοζα ηζ εφπμιαζ κα ηεθεζχζεζ. θδ αοηή δ πνμεημζιαζία. Λζ θίζηεξ, ηα
παζπκίδζα, ημ άβπμξ. Γζα ηζ; Γζα ιζα επίδμζδ 1-6 ηαζ ιζα δζαθμνά -546; Οζ
έβζκε ιε ηδκ αοημπεπμίεδζή ιμο; Θε ηδ ζηςζηή ζηάζδ πάκς απυ ημ
ηαιπθυ; Οδκ εκδεθεπή ιεθέηδ θέλεςκ; Θήπςξ ήιμοκ απθχξ ηοπενυξ;
Θπμνχ κα είιαζ ηυζμ ηαηυξ ηδκ πζμ ηνίζζιδ ζηζβιή;
«Ξημζπδιαηίγς είημζζ δμθάνζα πςξ δεκ είζαζ πεζνυηενμξ απυ ιέκα»,
θέεζ μ Ένζη.
«Θε ηίπμηα», θές. «Ζαθά, ήλενα υηζ ήζμοκ 0-4. Αεκ ιπμνεί υιςξ
κα’ ζαζ πεζνυηενμξ. Ληέζ. Έκα δμθάνζμ. Βίιαζ 1-6».
«0-7».
Ομο δίκς ημ δμθάνζμ.
Λ Ογμ Έκηθζ, πμο ηένδζζε ηαζ ημοξ επηά αβχκεξ ημο, ιε αθέπεζ πμο
ιμζάγς έημζιμξ κ’ αοημηημκήζς ηαζ ιμο δίκεζ ιενζηέξ ζοιαμοθέξ. «Μήβαζκε
ζηέρμο, θάε ηαθά ηαζ λεημονάζμο ηαθά ηδ κφπηα», θέεζ. «Ζαζ πάθζ απυ ηδκ
ανπή αφνζμ».
Μάθζ απυ ηδκ ανπή αφνζμ. Βφημθμ κα ημ θέεζ. Έπς έλζ ήηηεξ. Βίιαζ
εηηυξ. Ζζ είιαζ ελμνβζζιέκμξ. Ξδηχκς εοιςιέκα ημ ζάημ ιμο ηαζ θεφβς
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βζα ημ δςιάηζυ ιμο. Λ Θαη Γηνέζπαι αημθμοεεί. Λφηε πμο ημκ νςηάς πχξ
ηα πήβε, δεκ ιε κμζάγεζ.
«Αεκ λένς βζαηί εζφ ηζ μ Ένζη είζηε ηυζμ ζοβποζιέκμζ, υηακ εβχ
είιαζ αοηυξ πμο έπεζ ηάπμζμ ζημπυ», θέεζ εκκμχκηαξ υηζ δεκ έπεζ ηαευθμο
πνήιαηα ηαζ πνεζάγεηαζ ηδ κίηδ βζα κα ζοκηδνήζεζ ημκ εαοηυ ημο.
Ώοηυ εκκμεί. Ξηέθημιαζ, άζ βαιήζμο Θαη. Θυκμ ηαζ ιυκμ επεζδή
έπεζξ επζθέλεζ κα πμκηάνεζξ ηα μζημκμιζηά ζμο ζηδκ απυιαηνδ πζεακυηδηα
κα κζηήζεζξ ζ’ έκα ηαηαναιέκμ ημονκμοά Ξηναιπθ εκακηίμκ ηςκ
ηαθφηενςκ παζηηχκ ημο ηυζιμο, αοηυ δεκ ηάκεζ ημοξ αβχκεξ ζμο
ζδιακηζηυηενμοξ απυ ημοξ δζημφξ ιμο. «Γζαηί δεκ εα ’πνεπε κα έπεζ ηυζδ
ζδιαζία βζα ιαξ, υζμ έπεζ βζα ζέκα;» θςκάγς. «Ιμιίγεζξ πςξ μζ ήηηεξ ιαξ
έπμοκ ιζηνυηενμ κυδια απυ ηζξ δζηέξ ζμο;»
Οχνα είιαζ έλς θνεκχκ. Ξηέθημιαζ, παναββέθκς έκα ηαθυ βεφια
ηαζ λεημονάγμιαζ ηαθά ηδ κφπηα. Ώφνζμ εα ζηίζς.
«Αζηέ ιμο», θέεζ μ Ένζη ημ επυιεκμ πνςί ηαεχξ ελεηάγμοιε
πνμζεηηζηά ηδκ ηαηάηαλδ ηαζ βνάθμοιε ημοξ ακηζπάθμοξ ιαξ. «Αεκ ιαξ
αλίγεζ. Βίιαζηε ηαθφηενμζ απ’ αοηυ».
Βίιαζ ζηδκ 101δ εέζδ. Λ Ένζη είκαζ ζηδκ 104δ.
«Ομ πεεξ», θές. «Οεθείςζε».
«Ώκοπμιμκχ κα ηαθφρς ημ παιέκμ έδαθμξ», θέεζ μ Ένζη.
Βίιαζ αηυιδ εοιςιέκμξ, αθθά ηχνα δίκς δζέλμδμ ζημ εοιυ ιμο.
Γνήβμνα ηαζ ιε αοημπεπμίεδζδ παίγς έκα θάεμξ ζηναιπθ ζημ δεφηενμ
βφνμ ημο αβχκα 8, ιέκεζ ζημ ηαιπθυ ηζ εβχ ηάκς πενίπαημ. Δ επίδμζή ιμο
πάεζ ζημ 2-6. Μαίνκς πμθφ ηαθά βνάιιαηα ζημκ αβχκα 9 ηαζ ηενδίγς 533298. Μαναιέκς μνβζζιέκμξ ζημκ αβχκα 10 ηαζ κζηάς ιε 30 πυκημοξ. Οχνα
είιαζ 4-6. Ξημκ αβχκα 11 παίγς οπένμπα. ΐνίζης ημ DILATIVE ζ’ έκα D.
Ομ PLEADING ζ’ έκα Ε. Βλαθακίγμκηαζ απυ ημ ηαιπθυ δομ ζηναιπθ πμο
επζπείνδζε δ ακηίπαθυξ ιμο. Ξηδκ πνμηεθεοηαία ηίκδζδ ημο αβχκα, παίγς
δομ βνάιιαηα –έκα ιπαθακηέν ηαζ ημ Q, ηάκμκηαξ ηα SHORTIAs ηαζ sUQ
ζε θέλδ επί ηνία– βζα 63 πυκημοξ. Οεθζηυ ζημν: 588-267. Βπίδμζδ 5-6. Έκα
οπένμπμ πνςζκυ ηεθεζχκεζ.
Άθθδ ιζα κίηδ ιεηά ημ θαβδηυ, υηακ ανίζης ημ BWANA ζημ ηέθμξ
ημο παζπκζδζμφ. Ζαζ ιεηά πάκς – ιε ημ OVERsUP κα είκαζ πμθφ θίβμ ηαζ
πμθφ ηαεοζηενδιέκμ βζα κα ηαθφρεζ ηάπμζεξ πνμδβμφιεκεξ ηαηέξ ηζκήζεζξ.
Ώοηυ ιε ηνεθαίκεζ πάθζ ηαζ ζημ ηεθεοηαίμ παζπκίδζ ηδξ διέναξ ζημζαάγς ηα
δφμ S ηαζ ημ ηεθεοηαίμ U ηαζ παίνκς ημ Q, υπςξ ζπεδίαζα, επςθεθμφιαζ
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απυ ιζα ηαηάζηαζδ ημο ηαιπθυ, πνμιεθεηδιέκδ ηαζ ιδ ακαηνέρζιδ, πμο
ιμο επζηνέπεζ κα παίλς SQUIBS βζα 63 ηαζ κα κζηήζς. Οεθεζχκς ηδ ιένα ιε
επίδμζδ 6-1 ηαζ δζαθμνά +819. Έπς βονίζεζ ζηα ηακμκζηά ιμο ηαζ ζηδκ
ηεζζεναημζηή ηέηανηδ εέζδ. Βοπανζζηχ, Ογμ.
«Ξπμοδαίμ», θέεζ μ Έκηθζ πμο είκαζ 11-3 ηαζ ζηδ δεφηενδ εέζδ ζηδκ
ηαηδβμνία 1. «Οα ηαηάθενεξ. Αεκ εα είκαζ ηάηζ ζπμοδαίμ, ακ ηεθζηά
ηενδίζεζξ ιεηά απυ λεηίκδια ιε 1-6;»
«Ζάεε ιένα λεπςνζζηά», θές.
Δ ακάηαιρδ ημο Ένζη άνπζζε ημ απυβεοια. Βίπε αμοηήλεζ ζημ 1-10
ηαζ ιεηά απμθάζζζε ηζ αοηυξ κα ζηαιαηήζεζ κα πάκεζ. Λ Ένζη ακαηάθορε
πςξ μζ ήηηεξ ημκ μδδβμφζακ κα ηάκεζ ηαηέξ ζηέρεζξ βζα ημοξ ακηζπάθμοξ.
Ώθδεζκά ηαηέξ ζηέρεζξ. ηζ εα πνμζαθδεμφκ απυ εακάζζιεξ αννχζηζεξ ή
υηζ μζ ζφγοβμί ημοξ εα ημοξ παναηήζμοκ. Αεκ ήηακ αηνζαχξ
παναροπμθμβζηυξ εηθμαζζιυξ ηςκ ακηζπάθςκ ιε ημ αθέιια, ιε ημκ ηνυπμ
πμο ημ έηακε μ νχζμξ πνςηαεθδηήξ ζημ ζηάηζ Ώκαηυθζ Ζάνπμα. ιςξ
είπε απμηέθεζια. Λ Ένζη ηένδζζε ηαζ ημοξ ηνεζξ ημο αβχκεξ.
Οδκ άθθδ ιένα, ιεηά ημοξ πνςζκμφξ αβχκεξ (εβχ 2-2, μ Ένζη 3-1),
ηάκμοιε έκα ιεβάθμ πενίπαημ ζημ ημθέβζμ Ρζθ ηαζ ζηδκ
πακεπζζηδιζμφπμθδ ημο Θπνάμοκ, υπμο μ Ένζη ακαπμθεί ηα θμζηδηζηά ημο
πνυκζα ηαζ πνμζπαεεί κα ζοιπενάκεζ βζαηί αοηυξ (ειείξ) δεκ είκαζ (δεκ
είιαζηε) ηαθφηενμξ (ηαθφηενμζ) ζημ Ξηναιπθ. Λ Ένζη θέεζ πςξ ηάηζ
θαίκεηαζ κα ζοιααίκεζ υηακ παίγεζ· εζηζάγεζ ηυζμ έκημκα ζημ λεηαεάνζζια
ηςκ βναιιάηςκ βζα κα ηάκεζ ζηναιπθ ηαζ ηεθζηά πάκεζ απυ ηα ιάηζα ημο
ημ ζημπυ ημο παζπκζδζμφ: κα ηάκεζξ ηδκ ηαθφηενδ ηίκδζδ.
Θένμξ ημο πνμαθήιαημξ, αζηζμθμβεί μ Ένζη, είκαζ ημ υηζ πάκηα
ήηακ λειοαθζζιέκμξ ιε ηα παζπκίδζα ηςκ θέλεςκ πανά ιε ημκ ακηαβςκζζιυ.
Βπζδεζηκφεζ αοηή ημο ηδκ αθμζίςζδ ιζα αναδζά ζημ ημονκμοά, υηακ ελδβεί
ζε άθθα ιαεδιαηζηά ηεθάθζα-εναζηέξ ηςκ θέλεςκ ηδκ έκκμζα ηςκ
«οπενθςκδεκηζηχκ», θέλδ πμο έπθαζε βζα κα πενζβνάρεζ θέλεζξ ή θνάζεζξ
πμο πενζέπμοκ ηα βνάιιαηα A, E, I, O ηαζ U απυ ιζα θμνά ημ ηαεέκα (Δ
Julia Roberts είκαζ οπενθςκδεκηζηή δεμπμζυξ· Δ Mozambique ηαζ δ
Belorussia1 είκαζ μζ ιυκεξ οπενθςκδεκηζηέξ πχνεξ· ημ Hair Club for Men
είκαζ οπενθςκδεκηζηυ… ημιιςηήνζμ. Λ Ένζη είκαζ οπμιμκεηζηυξ,
αθμζζςιέκμξ βθςζζζηυξ ακαθοηήξ αθθά πάκς απυ ημ ηαιπθυ, ζημκ
1
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ακηαβςκζζιυ, ηάηζ πάεζ ζηνααά. «Ίζςξ απθχξ κα ιδκ είιαζ ηαθυξ ζηα
παζπκίδζα», θέεζ.
Ουζμ απμβμδηεοιέκμξ απυ ηδκ ειθάκζζή ημο ήηακ μ Ένζη πμο
μνηίζηδηε κα ηα παναηήζεζ εκηεθχξ υηακ δ επίδμζή ημο αοείζηδηε ζημ 110. Δ ιμκμιακία ιε ηζξ θέλεζξ ημφ είπε θάεζ πάνα πμθθέξ χνεξ ηδξ γςήξ
ημο. Δ ιεθέηδ δεκ ημκ ακηάιεζαε, βζαηί κα κμζάγεηαζ θμζπυκ; Οχνα πμο έπεζ
ακαηάιρεζ ιε 7-11, είκαζ θζβυηενμ απμθαζζζιέκμξ.
Ζζ εβχ; Ήεεθα αηυιδ κα ηενδίζς είημζζ αβχκεξ, υζμ απίεακμ ηζ
ακ θαζκυηακ ιε επίδμζδ 9-9. Μανά ηαφηα, επζζηνέθμοιε ζηδκ αίεμοζα
ήνειμζ. Λ Ένζη παίνκεζ δομ απυ ημοξ ηνεζξ ηαζ αεθηζχκεηαζ ζε 9-12 ηζ εβχ
παίγς γςδνά. Ξημκ αβχκα 19, ανπάγς ηδκ εοηαζνία υηακ, ιε ημ ζαημφθζ
ζπεδυκ άδεζμ, μ ακηίπαθυξ ιμο ιεηαηνέπεζ ηα D ηαζ Ο ζε VELDT. Ομ δελί
ημο πένζ είκαζ ιεξ ζημ ζαημφθζ ηαζ παίνκεζ βνάιιαηα υηακ εκημπίγς ημ
θάεμξ ηαζ θςκάγς «Ξηαιάηα!» πνζκ ημ πένζ ημο αβεζ έλς, ηαζ ιεηά
«Έκζηαζδ!» Βίκαζ ηίκδζδ πμο ζχγεζ ημ παζπκίδζ βζαηί, αθμφ παίγς QUEUE
βζα 48 πυκημοξ ζημ ίδζμ ζδιείμ, ζημ ζαημφθζ έπμοκ ιείκεζ ζημοπίδζα. πζ
ιυκμ εα ’ηνςβα ημ Q αθθά πζεακυκ ημ Ζ ηαζ ημ Π επίζδξ. Οα αβάγς πένα
ηαζ ηενδίγς ημκ αβχκα 20 ιε ηδ αμήεεζα δομ ζηναιπθ, ημ έκα πίζς απυ ημ
άθθμ, LOCATORS ηαζ REFeRENT. Ζαζ επζηναηχ ζ’ έκα παζπκίδζ πμο ζημ
ηέθμξ ήηακ ζακ ηδ βάηα ιε ημ πμκηίηζ, ζημκ επυιεκμ βφνμ, υηακ οπμθμβίγς
ηζξ πζεακυηδηεξ ημο ακηζπάθμο ιμο κα ηάκεζ ζηναιπθ ακ ακμίλς
ηαζκμφνβζα εέζδ. Μνμζδζμνίγς υηζ ημ ιυκμ πζεακυ ημο ζηναιπθ είκαζ ημ
AcCURATE, πνδζζιμπμζχκηαξ ηαζ ηα δομ ιπαθακηέν, έηζζ ακμίβς ηδ κέα
βναιιή. Ζαζ απμδίδεζ. Μαίνκς έκα απυ ηα ιπαθακηέν ηαζ παίγς
dISTANCE βζα 80 πυκημοξ ιε έκα βνάιια ζημ ζαημφθζ.
Βίιαζ 12-9 ηζ έπς ακεαεί ζηδ 13δ εέζδ. Μενπαηχκηαξ επζδεζηηζηά
ιπνμζηά ζε υθδ ηδκ αίεμοζα βζα κα παναδχζς ημ θφθθμ ααειμθμβίαξ,
ζθίββς ηδ βνμεζά ιμο ζακ ημκ Οάζβηεν Γμοκηξ 1 ηαζ πκίβς έκα «Ιαζ!» ιέζα
απυ ζθζβιέκα δυκηζα.
Λ Θπνάζακ Ζαπεθέημ ήηακ ημ θααμνί βζα ηδ κίηδ. Λ Ογμ Έκηθζ υπζ.
ιςξ μ Έκηθζ πνμεημζιάζηδηε βζα ηδ δζμνβάκςζδ υπςξ ιυκμ μ Έκηθζ
ιπμνεί. Ώπέααθε ηα βαθαηημημιζηά απυ ηδ δίαζηά ημο. Κεηίκδζε κα
επζζηέπηεηαζ έκακ αεθμκζζηή πμο ημο έηακε αεθμκζζιυ ηαηηζηά ηζξ
εαδμιάδεξ πνζκ ημ ημονκμοά. «Αχδεηα ή δεηαηνείξ αεθυκεξ», ιμο θέεζ μ
1

Πξσηαζιεηήο ηνπ γθνιθ, γλσζηφο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ρεηξνλνκία ηνπ.
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Έκηθζ. «Οέζζενζξ ζημ ηεθάθζ ιμο, ιζα ζημ θαζιυ, δομ ζημ ζηήεμξ». Ξοκέπζζε
ημ ηζ-βημκβη, ηζξ ακαπκμέξ ηαζ ηδκ εεναπεία ιε δζαθμβζζιυ. Θεθέηδζε ηαζ
είπε αοημπεπμίεδζδ βζα ηζξ βκχζεζξ ημο. «Έκζςζα ζακ κα άκμζβε ημ ημνιί
ιμο ηζ ήιμοκ ζηακυξ κα θένς ηδκ εκένβεζα ζημ ηεθάθζ ιμο ιε ηνυπμ πμο
δεκ ιπμνμφζα βζα ηαζνυ».
Θεηά ημκ αβχκα 21, μ Έκηθζ έπεζ επίδμζδ 17-4 ηαζ πνμαάδζζια
ιζαξ κίηδξ απυ ημοξ Ζαπεθέημ, Άκηαι Ηυβηακ ηαζ ημκ κζβδνζακυ
ιεηακάζηδ Ξάιζ Ληαζάβηα. Θεηά ημκ αβχκα 25, μ Έκηθζ είκαζ 20-5, δομ
κίηεξ ιπνμζηά απυ ημκ Ηυβηακ ηαζ ηνεζξ απυ έλζ άθθμοξ, ιεηαλφ ημοξ ηζ μ
Ζαπεθέημ, ημκ μπμίμ μ Ογμ ιυθζξ ηαηέααθε ιε 495-425, ζ’ αοηυ πμο
απμηάθεζε «ημ ηέθεζμ παζπκίδζ». Ζαζ ζπεδυκ ήηακ. Λ Θπνάζακ έπαζλε
BLUNGERS ηαζ NOVERCAL ηαζ LACEwOOD, εκχ μ Έκηθζ ανήηε ηα
NEgATRON, MATTOIDS, TRAILSIDE (ιε ημ R ηαζ ημ L ηάης) ηαζ, ζε ιζα
ηίκδζδ κίηδξ 68 πυκηςκ, ημ SHOWBIZ ηάης απυ έκα οπάνπμκ S. Θζα
ακάθοζδ
οπμθμβζζηή
ανβυηενα
έδςζε
ζημκ
Ογμ
πμζμζηυ
απμηεθεζιαηζηυηδηαξ 96,5% βζα ημκ αβχκα ηαζ ζημκ Θπνάζακ 98,9%.
Ώλζμζδιείςημ.
«Ιζχες ζακ κα είιαζ παθζυξ», θέεζ μ Έκηθζ. «Ώθθά υηακ αζζεάκμιαζ
ηαθά, κζχες υηζ ιπμνχ κα ηενδίζς».
Θμο ημ θέεζ αοηυ αθμφ πάκεζ ημοξ ηεθεοηαίμοξ ηνεζξ αβχκεξ ηδξ
διέναξ ηαζ πέθηεζ ζημ 20-8, ζηδκ πνχηδ εέζδ ιυθζξ ιε 44 πυκημοξ δζαθμνά
απυ ημκ Ιηέζαζκη Γμοίβηακη, έκακ εζημζζελάπνμκμ αζθαθζζηή απυ ημ
Μυνηθακη ημο νεβημκ. Λ Νάκηζ Ρένζμι, έκαξ παπμοθυξ βεκεζμθυνμξ
ζανακηάπνμκμξ, πνμβναιιαηζζηήξ οπμθμβζζηχκ απυ ημ Θυνβηακημκ ηδξ
ΐυνεζαξ Ζανμθίκαξ, επίζδξ έπεζ είημζζ κίηεξ αθθά είκαζ πμθφ πίζς ζηδ
δζαθμνά ζημν. Λ Ζαπεθέημ έπεζ δεηαεκκζά. Έπμοκ απμιείκεζ ηνεζξ αβχκεξ
βζα ημ επυιεκμ πνςί. «Ομ ζδακζηυ εα ήηακ κα ένες πνχημξ, δεφηενμξ,
ηνίημξ ή ηέηανημξ», θέεζ μ Έκηθζ. «Ώκ ηαηαθένς κα ηενδίζς δφμ, ιπμνχ κα
πάνς ημ ημονκμοά».
Νςηάς ημκ Έκηθζ ακ ημ ηίκδηνυ ημο είκαζ κ’ απμδείλεζ πςξ δεκ
πέναζε δ ιπμβζά ημο, κ’ απακηήζεζ ζε αοημφξ πμο ημκ οπμηζιμφκ ηαζ ημκ
πηοπμφκ πζζχπθαηα. Δ αθήεεζα είκαζ υηζ δεκ έπεζ παίλεζ ηαθά πνυζθαηα,
ιδ ηαηαθένκμκηαξ κα ηενδίζεζ ημονκμοά απυ ημ Ιηάκιπενζ εδχ ηαζ πάκς
απυ δομ πνυκζα. Ήηακ ηαζ ημ 0-11 ζημ Λουθηπαι, μ απμημθθδιέκμξ
αιθζαθδζηνμεζδήξ, δ άπνςιδ ειθάκζζδ ζημ παβηυζιζμ ζηδκ Ώοζηναθία.
Ζάπμζμζ ελπέν δήθςζακ υηζ μ Έκηθζ έπεζ ελακηθδεεί. «Ζζ εβχ εα ημ είπα
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ζηεθηεί ακ ήιμοκ ζηδ εέζδ ημοξ», θέεζ μ Έκηθζ. «ιςξ δεκ πνεζάγεηαζ κα
απμδείλς μηζδήπμηε ζε μπμζμκδήπμηε. Βίιαζ πένα απ’ αοηυ. Έπς ηενδίζεζ
ηυζα πμθθά».
Ώπυ ημοξ ζανάκηα πμο ζημζπδιάηζζακ ζημ ημονκμοά ιε ημκ Ογζι
Γηίανζ, ηακείξ δεκ πνμηίιδζε ημκ Έκηθζ, ιε απυδμζδ 5 πνμξ 1 (ακάιεζά
ημοξ ηζ εβχ, πμο πανάιζζα 20 δμθάνζα ζημοξ Θαη, Θάνθμκ, Ηέζηεν
Ξυκιπνακ ηαζ ζημκ ίδζμ ημκ Γηίανζ).
«Έπς ζηυπμοξ πμο είκαζ εθζηημί», ιμο θέεζ μ Έκηθζ. «Βίκαζ εθζηηυξ
ζηυπμξ βζα ιέκα κα ηενδίζς ημ πνςηάεθδια. Ώκ δεκ ζοιαεί, δεκ εα
ζοιαεί». Φεφβεζ βζα κα δεζπκήζεζ ιυκμξ.
Ώκ δεκ είζαζ ηαηαπμκδιέκμξ ιεηά απυ 28 αβχκεξ Ξηναιπθ ζε
ηέζζενζξ ιένεξ, ηάηζ δεκ πάεζ ηαθά· ζοκέθααα ςξ ηαζ ημκ Έκηθζ κα
θαβμημζιάηαζ ζημ δζάδνμιμ ιεηά ημ θαβδηυ. ΐβάγς ηαπκμφξ. Θεηά ημ
βεφια ηδκ ηέηανηδ ιένα –ημ πνςζκυ πήβε κίηδ- ήηηα- κίηδ- ήηηα ηζ εβχ 1411– ηάεμιαζ ζ’ έκα παβηάηζ απέκακηζ απυ ημ ζοκεδνζαηυ ηέκηνμ ηαζ
παναημθμοεχ παίηηεξ ημο Ξηναιπθ κα επζζηνέθμοκ ζημ ηηίνζμ. Θμζάγμοκ
ιε ηα γυιπζ ζηδ Ιφπηα ηςκ Γςκηακχκ Ιεηνχκ1.
Ξοκεπίγς ηδκ ίδζα νμοηίκα ημ απυβεοια, υηακ μ Άθακ Ράγεκθζθκη
ηδξ Hasbro πνάβιαηζ ειθακίγεηαζ. Θε αθέπεζ κα αανάς ηάης ημ ζηοθυ ιμο
ηαζ κα θεφβς θοζζμιακχκηαξ ιεηά ημκ παιέκμ αβχκα 27, αθθά ημκ
πνμζηαθχ κα πάνεζ ιζα ηανέηθα ηαζ κα ιε παναημθμοεήζεζ ζημκ αβχκα
28 – αθμφ πνχηα έπς ηενδίζεζ ιζα δζαθμνά 170 πυκηςκ. Βίιαζ 16-12 ηαζ
εκχ δεκ εα ηενδίζς είημζζ, δ επίδεζλδ είκαζ ζπεδυκ ηυζμ ηαθή, υζμ
ιπμνμφζα κα εθπίγς ιεηά ημ εθζαενυ λεηίκδια. Λ Ένζη έπεζ ηδκ ηαθφηενδ
ιένα ημο ιέπνζ ηχνα, ηενδίγμκηαξ έλζ απυ ημοξ επηά ακηζπάθμοξ ημο ηαζ
ακεαάγμκηαξ ηδκ επίδμζή ημο ζημ 15-13. Ζαζ μζ δομ ιαξ απμθεφβμοιε ημκ
Θαη, ακ ηαζ δ απυδμζδ ηαζ δ ζοιπενζθμνά ημο έπμοκ πναβιαηζηά
αεθηζςεεί απυ ηδκ πνχηδ ιένα. Θεηά απυ έκα ιέηνζμ λεηίκδια ιε 7-7, μ
Θαη είκαζ 17-11, αθθά δίπςξ πζεακυηδηα κα ηενδίζεζ ηάπμζμ ζδιακηζηυ
πμζυ ηαζ δεκ δείπκεζ κα κμζάγεηαζ ηαζ πμθφ.
Ώπυ ηδ δέηαηδ ηνίηδ εέζδ ζηδκ μπμία είιαζ πάθζ, έπς αηυιδ ηδκ
εοηαζνία κα βθζζηνήζς ζημοξ πνχημοξ δεηαπέκηε ηδξ ηαηδβμνίαξ ηαζ είιαζ
απμθαζζζιέκμξ κα ηενδίζς ημοξ ηεθεοηαίμοξ ηνεζξ αβχκεξ ιμο. Ώθθά εέθς
επίζδξ κα νμοθήλς υθδ ηδ ζηδκή ημο Ξηναιπθ. Ώπυ ηδκ αίεμοζα ιε ηα
1

Θξίιεξ ηνπ Ρνκέξν (1968).
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κοπηενζκά παζπκίδζα ένπεηαζ αμοδηυ. Ζάπμζμζ ηάεμκηαζ ηαζ παίγμοκ ζημ
πάηςια βζαηί υθα ηα ηναπέγζα είκαζ βειάηα. Άθθμζ θηζάπκμοκ ηαζ ηθέαμοκ
θέλεζξ ζε γςδνά παζπκίδζα Ώκαβναιιάηςκ. Γφνς απυ ημκ πίκαηα
ακαημζκχζεςκ, υπμο ακανηχκηαζ δ ηαηάηαλδ ηαζ ηα γεοβάνζα, οπάνπεζ
ιυκζια πθήεμξ. Μαίγς βνήβμνμ Ξηναιπθ –πέκηε θεπηά μ ηάεε παίηηδξ,
ηυζμ θνεκήνεξ πμο πνεζάγεζαζ ηάπμζμκ κα ηαηαβνάθεζ ημ ζημν– ηαζ
βεθάς ηαζ θές παγμιάνεξ. Λ Γ.Β. Ογυεθ ηναβμοδάεζ δοκαηά ημ «Φεφβς
έλς» ημο Θπίθζ Ογυεθ ζημ πζάκμ. Ζάπμζμζ ελαημθμοεμφκ κα παίγμοκ. Άθθμζ
ηναβμοδάκε ιεθςδίεξ απυ ιζμφγζηαθ. Ζάεμιαζ ιέπνζ πμθφ ανβά. ιςξ
αβαπχ αοηυ ημ ιένμξ ηζ αοημφξ ημοξ ακενχπμοξ.
Ομ ηεθεοηαίμ πνςζκυ ημο εεκζημφ πνςηαεθήιαημξ Ξηναιπθ ημο
2000, μ Ογμ Έκηθζ ζδηχκεηαζ ζηζξ 4:30. Γζα ιζα χνα ζηέηεηαζ ιέζα ζηδ
κημοθάπα βζα κα ιδκ λοπκήζεζ ηδ βοκαίηα ημο ηαζ δζαθμβίγεηαζ – ηα
βυκαηα εθαθνά θοβζζιέκα, ηα πένζα ζε έηηαζδ, ηα ιάηζα ηθεζζηά ηαζ
παίνκεζ ααεζέξ, ζηαεενέξ ακαπκμέξ. Ώημθμοεμφκ ζανάκηα θεπηά ηαεζζημφ
δζαθμβζζιμφ. Θεηά ηάζ-ηζζ. Ζαηυπζκ αζμθμβζηυ ρςιί ιε πνμγφιζ ηαζ κενυ
βζα πνςζκυ.
Γζα ημοξ ηεθεοηαίμοξ ηνεζξ βφνμοξ, μζ ζανάκηα πνχημζ παίηηεξ ζε
ηάεε ηαηδβμνία (ηζ εβχ ιέζα ζ’ αοημφξ!) παίγμοκ ιεηαλφ ημοξ ιε ζφζηδια
«Λ ΐαζζθζάξ ημο Πρχιαημξ»1: μ πνχημξ ιε ημκ δεφηενμ, μ ηνίημξ ιε ημκ
ηέηανημ, μ πέιπημξ ιε ημκ έηημ, η.μ.η. Οα γεοβάνζα μνίγμκηαζ ιεηά απυ
ηάεε βφνμ. Ξημκ αβχκα 29, πανά ημ άιοαθμ ΒΒ* πμο έπαζλε ζηδκ ανπή, μ
Έκηθζ κζηάεζ ημκ Γμοίβηακη ιε 64 πυκημοξ. Λ Ζαπεθέημ ηεθεζχκεζ ιε ημ
ζηναιπθ GEoTAXIS βζα κα ηενδίζεζ ημκ Ρένζμι. Ξημκ αβχκα 30, μ
Γμοίβηακη νίπκεζ ζημκ Έκηθζ 84 πυκημοξ ηαεχξ μ Θπνάζακ κζηάεζ ημκ Ογζι
Ζνάιεν, ημκ δζμνεςηή ηεζιέκςκ απυ ηδ Θζκεζυηα, μ μπμίμξ έπεζ επίζδξ
είημζζ κίηεξ. Ώοηυ ηάκεζ ημ πζμ αιθίννμπμ θζκάθε ζηδκ ζζημνία ημο εεκζημφ
πνςηαεθήιαημξ. Μδβαίκμκηαξ βζα ημκ ηεθεοηαίμ βφνμ, δ ηαηάηαλδ είκαζ ςξ
ελήξ:
Έκηθζ
21-9
+1434
Γμοίβηακη
21-9
+1430
Ζαπεθέημ
21-9
+1279
Ρένζμι
21-9
+227

1

Ηιεθηξνληθφ παηρλίδη κάρεο ζην νπνίν νη αληίπαινη αιιεινεμνληψλνληαη.
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Λ Ρένζμι δεκ ιπμνεί κα κζηήζεζ βζαηί δ δζαθμνά ημο ζημν ημο
είκαζ πμθφ ιζηνή. Λ Ζαπεθέημ βζα κα λακααβεί πνςηαεθδηήξ εα πνέπεζ κα
δζαθφζεζ ημκ Ρένζμι εκχ μ Έκηθζ ηαζ μ Γμοίβηακη κα ένεμοκ ζε ημκηζκυ
ζημν. ,ηζ ηαζ κα ζοιαεί, μ πνςηαεθδηήξ ημο 2000 εα ηνζεεί υπζ ζηζξ
πενζζζυηενεξ κίηεξ αθθά ζηδκ ηαθφηενδ δζαθμνά πυκηςκ. Αεκ οπάνπμοκ
ηεθζημί ζημ εεκζηυ υπςξ ζημ παβηυζιζμ.
Ώπμηθεζζιέκα ιε ημνδυκζ βζα κα οπάνπεζ πχνμξ βζα ημοξ θζκαθίζη,
ηα πνχηα δφμ ηναπέγζα είκαζ ηχνα πενζηοηθςιέκα: απυ ηάιενεξ, απυ
ηαηαβναθείξ πμο ζδιεζχκμοκ ηάεε ηίκδζδ, απυ παίηηεξ πμο μζ αβχκεξ
ημοξ ηεθείςζακ βνήβμνα. Λ ηνίημξ ζηδ ζεζνά αβχκαξ ημο Έκηθζ εκακηίμκ
ημο Γμοίβηακη ηεθεζχκεζ πνχημξ ηζ έκαξ μνοιαβδυξ απυ γδηςηναοβέξ ηαζ
πεζνμηνμηήιαηα λεζπάεζ. Ώπυ ημ ηναπέγζ 19 ηδξ ηαηδβμνίαξ 2, υπμο
ηάεμιαζ, έπμκηαξ πάζεζ ηαζ ηα δομ ιμο πνςζκά παζπκίδζα, είκαζ αδφκαημ κα
πεζξ πμζμξ κίηδζε. Θεηά ηα κέα δζαδίδμκηαζ: μ Έκηθζ. ΐνίζηεζ ημ CAPESKIN
(ιαθαηυ δένια) ζ’ έκα Ι ηαζ ζοκεπίγεζ ιε ιζα κίηδ 20 πυκηςκ.
Λ Ζαπεθέημ ηαζ μ Ρένζμι παίγμοκ αηυιδ. Λ πνςηαεθδηήξ ημο
1998 δεκ ημ λένεζ –ζηδκ πναβιαηζηυηδηα δεκ λένεζ μφηε πμζμξ ηένδζζε ημ
άθθμ ιαηξ– αθθά ηχνα πνεζάγεηαζ κίηδ ιε 176 πυκημοξ δζαθμνά. Λ
Θπνάζακ είκαζ ιπνμζηά έπμκηαξ ηάκεζ έκα ζηναιπθ ηαζ πνμζπαεεί κα ανεζ
εέζδ βζα άθθμ έκα. Έπεζηα παιμβεθάεζ ζοβηαηαααηζηά: ημ Q έπεζ
ειθακζζηεί ζημ ακαθυβζυ ημο ηαζ ηαηαθαααίκεζ υηζ πνέπεζ κα ημ θάεζ. Λ
Έκηθζ ηεκηχκεζ ημ θαζιυ ημο βζα κα δεζ ημ ηαιπθυ ηαζ ηάπμζμξ ημο ρζεονίγεζ
ζημ αθηί υηζ μ Θπνάζακ ηενδίγεζ, αθθά υπζ ιε ανηεημφξ. Ομ παζπκίδζ
ηεθεζχκεζ: Λ Θπνάζακ ηενδίγεζ ιε 63 πυκημοξ. Λ Έκηθζ θμνάεζ ημ εζνςκζηυ
ημο παιυβεθμ, αοηυ πμο ιμζάγεζ αοηάνεζημ. Δ βοκαίηα ημο ημκ αβηαθζάγεζ
ηαζ δέπεηαζ ήζοπα ηα ζοβπανδηήνζα απυ ημοξ εεαηέξ. Ομ Γεκ ζημ ηέθμξ
ημο.
«Αφζημθμ κα ημ πζζηέρς», θέεζ μ Έκηθζ ιε ηνυπμ «είκαζ βεβμκυξ».
«Βηπθδηηζηυ».
Ζαζ είκαζ. Ονεζξ παίηηεξ ιε εοηαζνία κα ηενδίζμοκ ηα 25.000
δμθάνζα ημο επάεθμο. Ομ απμηέθεζια ηνίεδηε απυ 112 πυκημοξ δζαθμνάξ.
Ξ’ υθμ ημ ημονκμοά ηςκ ηνζάκηα εκυξ αβχκςκ, αοηυ είκαζ 3,6 πυκημζ ακά
αβχκα – ηφπδ ζηα βνάιιαηα εδχ, ιζα παιέκδ ηίκδζδ εηεί. Ββχ πάνζζα
πενζζζυηενμοξ πυκημοξ ζ’ έκα ιυκμ παζπκίδζ.
Λ Θπνάζακ ηζ μ Νάκηζ αηυιδ ακαθφμοκ ημ παζπκίδζ ημοξ –ηακείξ
ημοξ δεκ θαίκεηαζ κα ζηέθηεηαζ κα ζοβπανεί πνχηα ημκ Έκηθζ ηαζ ιεηά κα
επζζηνέρεζ βζα κα μθμηθδνχζεζ ηδκ ακαζηυπδζδ– υηακ έκα πθήεμξ απυ
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θςημβνάθμοξ ηαζ ηάιεναιακ ιαγεφεηαζ βφνς απυ ημκ πνςηαεθδηή ζημ
ηναπέγζ 1. Λ Ογμκ Λοίθζαιξ, ημ αθεκηζηυ ημο Έκηθζ, παίνκεζ δομ υνεζεξ
ζδιαίεξ ημο ημονκμοά, ανπάγεζ ηδ βζβακηζαία επζηαβή ιε ηδκ οπμβναθή ημο
Άθθνεκη Θπαηξ ηαζ παναδίδεζ ζημκ Έκηθζ έκα αζδιέκζμ ηφπεθθμ Οίθακζ,
ζε ιζα αοημζπέδζα ηεθεηή απμκμιήξ βζα ημ αίκηεμ πμο εα ζηαθεί βζα κα
πνμθάαεζ ηζξ αναδζκέξ εζδήζεζξ. «Βίκαζ ελακηθδηζηυ ιεηά απυ ηυζεξ ιένεξ»,
θέεζ μ Έκηθζ. «Αεκ είιαζ πζα παζδί».
Ώοηυ είκαζ πμο ηάκεζ ημ ηαηυνεςιά ημο ηυζμ αλζμζδιείςημ. Λ
Έκηθζ ήηακ μ ιυκμξ δζξ πνςηαεθδηήξ ηαζ ηχνα είκαζ μ ιυκμξ ηνζξ
πνςηαεθδηήξ. Ξ’ έκα παζπκίδζ πμο ελανηάηαζ ζε ιεβάθμ ααειυ απυ ηδ
ικήιδ, μ Έκηθζ ηένδζζε ημκ ηίηθμ ζηα ηνζάκηα, ηα ζανάκηα ηαζ ηα πεκήκηα
ημο –ημ 1980, ημ 1992 ηαζ ηχνα ημ 2000, ηνεζξ δζαθμνεηζηέξ δεηαεηίεξ. Λζ
ζοιπαίηηεξ ημο έπμοκ ιείκεζ απθχξ άκαοδμζ. «Αεκ ιπμνχ κα ημ πζζηέρς
υηζ αοηυξ μ ιαθάηαξ ημ ηένδζζε πάθζ», θέεζ μ Θάνθμκ πμο ηενιάηζζε
ηνζαημζηυξ ηνίημξ ιε 17-14.
Οεθζηά, μζ πενζζζυηενμζ απυ ημοξ ελπέν ημο δίκμοκ ζοβπανδηήνζα,
ιενζημί απ’ αοημφξ ακαιθίαμθα ιε ιζζή ηανδζά. Λ Θάνθμκ, μ Θπνάζακ, μ
Ρένζμι, μ Γηίανζ ηαζ μ Νμκ Οίηενη ημ ηάκμοκ. Λ Θαη Γηνέζπαι, πμο
ηέθεζςζε εζημζηυξ πέιπημξ ιε 18-13, δεκ ημ ηάκεζ ηαζ επζδεζηκφεζ αοηή
αηνζαχξ ηδκ εβςηεκηνζηή ζοιπενζθμνά πμο ηυζμ ζοπκά ημνμσδεφεζ: ηαεχξ
μ Ογμκ Λοίθζαιξ εημζιάγεηαζ κα παναδχζεζ ηα ανααεία, μ Θαη ημκ
ζηνζιχπκεζ ιε ιζα θθφανδ ενχηδζδ βζα ημ επμκμιαγυιεκμ «ανααείμ
εοθοΎαξ» ηδξ ηαθφηενδξ ζηναηδβζηά ηίκδζδξ.
Γζα κα ηζιήζεζ ημκ κζηδηή, μ Ένζη Οζέζηζκ αμδεά κα εημζιαζηεί ζηα
βνήβμνα έκα «Ξηναιπθυβναιια» – έκα ιήκοια πμο πενζέπεζ ηαζ ηα εηαηυ
βνάιιαηα. Ξηδκ ηεθεηή, μ Έκηθζ ηάεεηαζ ζημ πίζς ιένμξ ηδξ αίεμοζαξ, ζημ
ίδζμ ηναπέγζ ιε ημκ Ζαπεθέημ. Λ Γ.Β. Ογυεθ είκαζ έκα ηναπέγζ ιαηνφηενα,
ζοβποζιέκμξ πμο ηενιάηζζε δέηαημξ ηέηανημξ αθθά πανμφιεκμξ πμο μ
αδενθυξ ημο αβήηε ηέηανημξ ζηδκ ηαηδβμνία ιμο. ηακ άθθμξ έκαξ
παίηηδξ ηδξ ηαηδβμνίαξ 2 παναθαιαάκεζ έκα ανααείμ, μ Νζηξ Ημφπμ, μ
ζδζμηηήηδξ ημο ιπαν ζημ Μνυαζκηεκξ, ζηφαεζ ηαζ ιμο ρζεονίγεζ, «Βίδα αοηυκ
ημκ ηφπμ ζηδκ ημοαθέηα ακάιεζα ζηα παζπκίδζα κα ηνχεζ ζανδέθεξ».
ηακ μ Θπνάζακ παναθαιαάκεζ ηα 10.000 δμθάνζα βζα ηδ δεφηενδ
εέζδ, μ Έκηθζ ημκ αημθμοεεί βζα ηδκ παναθααή ημο επάεθμο ημο ιεβάθμο
κζηδηή, υιςξ δεκ ζηαιαημφκ βζα κα δχζμοκ ηα πένζα ή κ’ αβηαθζαζημφκ, μ
έκαξ πνςηαεθδηήξ ιε ημκ άθθμκ. «Μμθθμί απυ ζαξ εα λένμοκ υηζ δεκ ηα
πήβα ηαθά ζηα ημονκμοά ηα ηεθεοηαία δομ πνυκζα», θέεζ μ Έκηθζ ζημοξ
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δζαηυζζμοξ παίηηεξ πμο έπμοκ απμιείκεζ. Βοπανζζηεί ηδκ οβζεζκή δζαηνμθή
ημο, ηδ ζςιαηζηή άζηδζδ ηαζ ημκ αεθμκζζηή ημο. «Ώκ ιπμνχ κα
εηιεηαθθεοηχ βζα ηάηζ ηαθυ ημ υηζ είιαζ ηνεζξ θμνέξ πνςηαεθδηήξ», θέεζ,
«εα ημ ηάκς βζα κα πνμςεήζς ημ Ξηναιπθ ζημκ έλς ηυζιμ».
Γζα κα απμηζιήζς ημκ νυθμ ηδξ ηφπδξ ζ’ αοηυ ημ παζπκίδζ, ημ ιυκμ
πμο πνεζάγμιαζ είκαζ κα ζοβηνίκς ηδκ επίδμζή ιμο 16-15 ιε ημ 22-9 ημο
Έκηθζ. Οδκ ηφπδ ηδ θηζάπκεζξ ιυκμξ ζμο, ηαζ μ ηαθφηενμξ ηνυπμξ κα ημ
ηάκεζξ αοηυ είκαζ κα έπεζξ έιθοημ ηαθέκημ ηαζ κα πνμεημζιάγεζαζ ζςζηά.
Δ έθθεζρδ ημο έιθοημο ηαθέκημο είκαζ ιζα πζεακυηδηα. Θμο πήνε
δομ πνυκζα πμο ζθναβίζηδηακ ιε ηνζάκηα έκα παζπκίδζα, βζα κα ηαηαθάας
πθήνςξ υηζ δ εοθοΎα ηαζ δ ηαθμηοπία θένκμοκ ηάπμζμκ ιυκμ ιέπνζ εδχ ηζ
υηακ ιεθεηάς ημκ πίκαηα ιε ημοξ πνχημοξ ηαζ αθέπς ημ υκμια ημο Έκηθζ
πάκς πάκς – μ Έκηθζ πμο βζα άθθδ ιζα θμνά εα έπεζ ααειμθμβία πάκς
απυ 2000, πμο εα λακανπίζεζ κα δζααάγεζ θέλεζξ απυ ημ Ξααααημηφνζαημ
ιεηά ημ ημονκμοά, πμο εα επζζηνέρεζ ζηα βναθεία ηδξ ΒΒΞ απυ Αεοηένα
ηαζ εα αβάθεζ ηδ ααειμθμβία ηαζ εα θηζάλεζ κέμοξ πίκαηεξ ηαζ εα ζοκεπίζεζ
κα γεζ ιζα γςή αθζενςιέκδ ζημ Ξηναιπθ– δεκ εηπθήζζμιαζ ηαευθμο.
Ζάκεζ θμζπυκ αοηυ ημκ Έκηθζ ημκ ηαθφηενμ παίηηδ Ξηναιπθ υθςκ
ηςκ επμπχκ; Ξδιαίκεζ άναβε υηζ δ ηφπδ δεκ έπαζλε ηακέκακ νυθμ ζηδκ ηνίηδ
ζηέρδ ημο; Λ Θάζη Θπάνμκ, πμο ιεζχκεζ ημκ Έκηθζ ηαζ οπμζηδνίγεζ ημκ
Ζαπεθέημ, έπεζ ηδκ άπμρδ υηζ, ςξ ηαηαηαβιέκμξ πνχημξ, μ Θπνάζακ
έπαζλε ιε ημοξ δοζημθυηενμοξ ζηαηζζηζηά ακηζπάθμοξ ζημοξ πνχημοξ
έκηεηα αβχκεξ ημο ημονκμοά, υπμο υθμζ παίγακε ιεηαλφ ημοξ· μ Έκηθζ είπε
πζμ εφημθμ δνυιμ. Λ Ογζι Γηίανζ πμο ηενιάηζζε δέηαημξ υβδμμξ, επαζκεί ημ
ηαηυνεςια ημο Έκηθζ· μ Ογζι είκαζ έκαξ ημνοθαίμξ παίηηδξ πμο δεκ
πζηναίκεηαζ απυ ηδκ επζηοπία ημο Ογμ. Ώθθά παναεέηεζ ηαζ ιζα ημζκή
αθήεεζα ημο Ξηναιπθ: ιε ημοξ πζμ ζζπονμφξ βεκζηά ακηζπάθμοξ ζημκ
ηυζιμ, μ κζηδηήξ εα πνέπεζ κα είκαζ πμθφ ηαθυξ ηαζ πμθφ ηοπενυξ. Ξε
δζάζηδια ηεζζάνςκ βφνςκ, ζδιεζχκεζ μ Γηίανζ, μ Έκηθζ έηακε ηνεζξ θμνέξ
ημ ορδθυηενμ ζημν ζημ ημονκμοά.
«Θήπςξ αοηυ ημκ ηάκεζ, αξ πμφιε, οπεν-ιεβαθμθοή;» Θμο βνάθεζ
μ Γηίανζ ανβυηενα. «πζ, ημ Ξηναιπθ δεκ θεζημονβεί έηζζ. Μνέπεζ κα παίγεζξ
ηαθά αέααζα… αθθά βεκζηά, αοηά ηα παζπκίδζα ηςκ 550 πυκηςκ είκαζ
εθζηηά υηακ ηα πνάβιαηα ζμο ένπμκηαζ πναβιαηζηά ηαθά, πμθφ ηαθά.
Βπζπθέμκ, ζ’ αοηά ηα παζπκίδζα, ηα πνάβιαηα πδβαίκμοκ πμθφ άζπδια βζα
ημκ ακηίπαθυ ζμο. Ζάηζ άθθμ πμο πνέπεζ κα ζδιεζςεεί είκαζ υηζ αοηά ηα
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παζπκίδζα είκαζ ηα πζμ εφημθα ζημ ζφζηδια αβχκςκ πμο αημθμοεείηαζ. Ζαζ
[βζα ημκ Έκηθζ] ήηακ ακάιεζα ζημοξ βφνμοξ 21 ηαζ 24. Οζ ηφπδ!»

«Θαηνμπνυεεζια», θέεζ μ Γηίανζ, «δ ηφπδ ελζζμννμπείηαζ, αθθά ηα
ηνζάκηα έκα παζπκίδζα δεκ είκαζ δ πενίπηςζδ. Θε άθθμοξ δέηα
θακηαζηζημφξ παίηηεξ βζα ακηζπάθμοξ, δεκ ιπμνείξ κα ηενδίζεζξ ημ
ημονκμοά ιε ελζζμννμπδιέκδ ηφπδ. Ζαζ θοζζηά δεκ έπεζξ ηαιία πζεακυηδηα
κα ημ ηάκεζξ ιε ηαηή ηφπδ.
Αεκ ζζπονίγμιαζ θοζζηά υηζ μ Έκηθζ δεκ είκαζ ζηαν, αθθά θές υηζ μ
ηυζιμξ ιεβαθμπμζεί ηδ ζδιαζία ιζηνχκ αθθδθμοπζχκ ζηαηζζηζηχκ
βεβμκυηςκ πμο ααζίγμκηαζ ζηδ ζφκεεζδ ιζαξ μιάδαξ. Ώοηή είκαζ δ
ηαηάζηαζδ ζε πμθθά αεθήιαηα, αθθά αοηυ δεκ ζδιαίκεζ υηζ μ Έκηθζ είκαζ μ
ηαθφηενμξ παίηηδξ, μφηε αηυιδ υηζ ήηακ μ ηαθφηενμξ παίηηδξ αοηή ηδ
αδμιάδα.
Ζαηαθαααίκς πςξ ιυκμ έηζζ πνμπςνάεζ ημ παζπκίδζ. Ώκ είκαζ ζηδ
ιμίνα ιμο κα ηενδίζς ημ παβηυζιζμ πνςηάεθδια Ξηναιπθ, δεκ ζημπεφς
κα ελαπαηήζς ημκ εαοηυ ιμο βζα ημ ηζ ιπμνεί κα ζδιαίκεζ ζηδκ
πναβιαηζηυηδηα.
ιςξ εα πανχ».
Βθανιυγς ηδ θμβζηή ημο Γηίανζ ζημ παζπκίδζ ιμο. Βίπα ηαημηοπία
ή απθά ήιμοκ εβχ ηαηυξ; Ή ιήπςξ ηάπμζμξ ζοκδοαζιυξ ηαζ ηςκ δφμ; Ή
αοηυ δεκ έπεζ πναβιαηζηά ηαιζά ζδιαζία υηακ αθήζεζξ ηα ορδθά ηθζιάηζα
ημο παζπκζδζμφ βζαηί ιυκμ ιε ζπεδυκ πθήνδ βκχζδ θέλεςκ έπεζ ημ παζπκίδζ
αθδεζκυ κυδια; Ώθήκμκηαξ ηαηά ιένμξ ημ ηεθεοηαίμ, βζαηί, ζε ακηίεεζδ ιε
ημκ Γηίανζ, πζζηεφς υηζ ιπμνείξ κα οπμααειίζεζξ ημ παζπκίδζ βζα κα ημ
πνμζανιυζεζξ ζημ εθθζπέξ θελζθυβζμ υθςκ, εηηυξ ηςκ ημνοθαίςκ δέηα ή
είημζζ, είπα ηζ εβχ ημ ιενίδζυ ιμο ηφπδξ ζημ Μνυαζκηεκξ,
ζοιπενζθαιαακμιέκμο εκυξ παζπκζδζμφ 588 πυκηςκ (ημ έκαημ ορδθυηενμ
ζημν ζ’ υθμ ημ ημονκμοά) ηαζ εκυξ άθθμο 553 πυκηςκ. Μήνα πενζζζυηενα
απυ ηα ιζζά ιπαθακηέν (35 ζε 31 αβχκεξ) ηαζ ιυθζξ ηάης απυ ηα ιζζά S
(57 ακηί 62). Λ ιέζμξ υνμξ ηδξ ααειμθμβίαξ ηςκ ακηζπάθςκ ιμο ήηακ πζμ
πάκς απυ ηδ δζηζά ιμο. Έηζζ, ιάθθμκ ηενιάηζζα πενίπμο εηεί πμο, θμβζηά
ηαζ ζηαηζζηζηά, ιμο ακαθμβμφζε.
Θυθμ πμο ημ ηαηαθαααίκς αοηυ ηαζ απμδέπμιαζ ημοξ
πενζμνζζιμφξ ιμο ζηδ βκχζδ θέλεςκ, δεκ ιπμνχ κα ημ πςκέρς εφημθα. Θε
άθθα θυβζα, δεκ έπεζ κα ηάκεζ ιυκμ ιε ηζξ θέλεζξ. ΐβάθε ηδκ πνχηδ ηαζ ηδκ
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ηεθεοηαία ιένα, θές ζημκ εαοηυ ιμο ηαζ ζ’ υπμζμκ αημφεζ, ηαζ εα ήιμοκ
ιέζα ζημ παζπκίδζ. Ώοηέξ ηζξ δομ ιένεξ πήβα 1-9 ηαζ 15-6 εκδζάιεζα. Λ
ημθθδηυξ ιμο Ένζη Οζέζηζκ ήηακ 0-10 ηαζ 15-6 ζηζξ ίδζεξ πενζυδμοξ. Λ Ένζη,
μ επαββεθιαηίαξ θάηνδξ ηδξ βθχζζαξ, ηζ εβχ, μ παίηηδξ Ξηναιπθ πθήνμοξ
ςνανίμο. Ζζ υιςξ πάζαιε ημοξ δεηαεκκζά απυ ημοξ είημζζ αβχκεξ! Θα
ιπμνμφζε ηάπμζμξ κα παναηάλεζ ιπνμζηά ιαξ ημοξ είημζζ πνχημοξ
παίηηεξ ζηδ ααειμθμβία ηδξ ΐυνεζαξ Ώιενζηήξ, ηαζ δεκ εα πδβαίκαιε 1-19.
Θα ιπμνμφζαιε κα νίλμοιε ηζξ εοεφκεξ ζηζξ πζεακυηδηεξ, ζηα άζπδια
βνάιιαηα, ζηδ θζάθδ μλοβυκμο ημο Θαη, ζηδ βοκαίηα ημο δζπθακμφ
ηναπεγζμφ πμο ζζβμηναβμοδμφζε. Ώθθά δεκ ημ ηάκμοιε.
Βιείξ είιαζηε μζ οπεφεοκμζ. Ξηα παζπκίδζα, υπςξ ηαζ ζηδ γςή,
παίνκεζξ αοηυ πμο ζμο αλίγεζ. Έπαζλα ζακ αηγαιήξ ημοθάπζζημκ ζε
ηέζζενζξ αβχκεξ. Αεκ ιπμνχ κα πς ημ βζαηί. Ζαζ εκχ μ Ένζη ηζ εβχ ηάκαιε
ροπςιέκεξ ακηεπζεέζεζξ, ζημ ηέθμξ πέζαιε δνςζηά. Ζαείζαιε δίπθα δίπθα
ζηα ηναπέγζα 18 ηαζ 19 βζα ιζα ηεθζηή αηζιςηζηή ήηηα πμο δζαηυπδηε απ’
ηα ηαηανναηηχδδ πεζνμηνμηήιαηα ηδξ ηαηδβμνίαξ 1. Λ Ένζη είπε ηδ θέλδ
SAXTUBA πάκς ημο ηαζ ακαηάηεοε βζα κα ανεζ ημ ακάβναιιά ηδξ, ημ
SUBTAXA, αθθά ηαιζά ημοξ δεκ έιπαζκε ζημ ηαιπθυ. Λ ακηίπαθυξ ιμο, μ
Άθακ Ξηενκ απυ ημ Ημξ Άκηγεθεξ, έπαζλε ζπεδυκ απμθμβδηζηά STRiNGS
ηνεζξ βφνμοξ πνζκ ημ ηέθμξ εκυξ αζήιακημο παζπκζδζμφ ηαζ ηένδζζε. Ήηακ
αοηυ πμο ιμο άλζγε.
Λζ παίηηεξ απμπαζνεηζμφκηαζ ηαζ ημ ζοκεδνζαηυ ηέκηνμ αδεζάγεζ.
Ονζβονκάς ζημκ ζπδθαζχδδ πχνμ ζακ ιπμλέν πμο έπαζλε δεηαπέκηε
βφνμοξ αθθά δεκ ιπμνεί κα εοιδεεί ηακέκακ, θοπδιέκμξ βζα ηδκ απμηοπία
πμο αζζεάκμιαζ απυ έκα αηυιδ αδζάθμνμ απμηέθεζια, ζε ιζα δζμνβάκςζδ
πμο είπα δχζεζ ηυζδ αανφηδηα. Αφμ πνυκζα, ζηέθημιαζ, πνμξ ηζ; Γζα ημ 1615; Γζα ηδ ιεηνζυηδηα; Ώοηυ ήηακ μ απμπαζνεηζζιυξ ιμο ζηα υπθα; Θεηά
αθέπς ημκ Έκηθζ, ημκ ζοβπαίνς πάθζ ηαζ ημο θές υηζ ι’ επδνέαζε
πενζζζυηενμ απ’ υθμοξ υηακ ιάεαζκα ημ παζπκίδζ, υηακ ιάεαζκα πχξ κα
ζηέθημιαζ, πχξ κα ηενδίγς, ακ ηαζ δεκ ημ ’ηακα εδχ, ηαζ ημκ εοπανζζηχ.
«Βζφ έηακεξ ηδ δμοθεζά», ιμο θέεζ μ Ογμ.
Ίζςξ κα ηδκ έηακα. πζ ίζςξ, ηδκ έηακα. Ήνεα ζ’ αοηυ ημ
άεθδια ιε πενζμνζζιέκεξ ηζξ ακαβηαίεξ ζηακυηδηεξ πμο θηζάπκμοκ έκακ
αθδεζκυ παίηηδ –θίβδ ηθίζδ ζηα ιαεδιαηζηά, θίβδ εοπένεζα ζηδ βθχζζα,
θίβμ αβςκζζηζηυ ζθνίβμξ, ιζα θακεάκμοζα πνμδζάεεζδ βζα ιμκμιακία. Αεκ
δζέεεηα υιςξ υθα ηα πνμζυκηα – ημ έιθοημ πάνζζια ηδξ ικήιδξ, ηδκ
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άνζζηδ ακηίθδρδ ημο πχνμο, ηδκ ηαθμβενίζηζηδ πεζεανπία. Ώπθχξ δεκ
ήιμοκ ζηδκ πνίγα υπςξ μζ ελπέν.
Ώκ ηα ’λενα υθα αοηά πνζκ λεηζκήζς, βζαηί δεκ ζηαιάηδζα; Οζ
πνμζπαεμφζα κ’ απμδείλς; Μμηέ δεκ ιμο ήηακ λεηάεανμ εκηεθχξ ηζ ιε
ηνάαδλε ζημ παζπκίδζ. Δ ακαγήηδζδ βζα ιζα ζδζυννοειδ ζζημνία –ηάηζ βζα κα
βνάρς– ήηακ έκαξ θυβμξ. ιςξ είπα βνάρεζ εηαημκηάδεξ ζζημνίεξ ζηδκ
ηανζένα ιμο ηαζ πμηέ δεκ ήεεθα κα ηάκς αοηυ πμο ηάκακε ηα εέιαηά ιμο:
κα πμοθήζς άπνδζηα μιυθμβα ή κα ηαηαββείθς εβηθδιαηίεξ οπαθθήθμοξ
ή κα δζαπναβιαηεοηχ ζοιαυθαζα αεθδηχκ ή κα δζεοεφκς μιάδεξ
ιπέζγιπμθ παιδθήξ ηαηδβμνίαξ. Ομ Ξηναιπθ απμδείπεδηε πςξ είπε ιζα
ααεφηενδ ζπέζδ ιαγί ιμο. Ώκαηάθεζε ηαπεζκχζεζξ ηδξ παζδζηήξ δθζηίαξ ηαζ
θμαίεξ ακηαβςκζζιμφ, ηα θυβζα εκυξ εηδυηδ μ μπμίμξ ιε ηαηέηαλε ζηδκ
ηαηδβμνία ηςκ «ακαζθαθχκ οπεναπμδμηζηχκ» πμο δ εθδιενίδα γδημφζε
κα πνμζθάαεζ (πήνα ηδ δμοθεζά). Ομ Ξηναιπθ ιμο έδςζε πχνμ κα
ηαηεοεφκς ηζξ δζελυδμοξ ιμο ιαηνζά απυ ημκ ηακαπέ ημο ροπακαθοηή. Δ
ακαβκχνζζδ, δ επζδελζυηδηα, ημ ηφνμξ – υθα απμδείπεδηε υηζ είπακ
ιεβαθφηενδ ζδιαζία απ’ υηζ είπα θακηαζηεί. Ζζ υθα απμδείπεδηακ
πναβιαημπμζήζζια. Ίζςξ πμηέ δεκ εα ανς ημ AUBERGiNES ή ημ
WATERZOOI, αθθά ιπμνχ κ’ απμθαφζς ηδκ εζςηενζηή ημοξ μιμνθζά ηαζ
κα θηζάλς θίβα ζηναιπθ ιυκμξ ιμο.
Ξημ ιεβαθφηενμ ημονκμοά ηδξ ηανζέναξ ιμο, ηενιάηζζα 51 μξ απυ
ημοξ 105 παίηηεξ. ιςξ ηα θυβζα ημο Έκηθζ –«Βζφ έηακεξ ηδ δμοθεζά»– ιε
ηάκμοκ κα κζχες ζακ κα έπς ηαηαθένεζ ηάηζ ζδιακηζηυ. Αεκ λένς βζαηί,
αθθά ζηζξ ηεθεοηαίεξ ηνεζξ ήηηεξ ιμο δεκ ιπμνμφζα κα αβάθς απυ ημ
ηεθάθζ ιμο ημ ιμοζζηυ εέια απυ ημ Νυηο.
Θμο ’νπεηαζ ημ πνχημ πνςζκυ ηςκ αβχκςκ ζημ ημονκμοά. Μέθης
πάκς ζημκ Ζνζξ Ζνζ ζημ αζακζέν. «Ξε ζηεθηυιμοκ πεεξ ανάδο», θέεζ ιε ηδκ
έκνζκδ πνμθμνά ημο. «Ήεεθα κα ημ πς αοηυ ιπνμζηά ζε πενζζζυηενμ
ηυζιμ». Ξηαιαηάεζ κα ιζθάεζ ηαζ βεθάεζ, βζαηί δεκ ημ θέεζ ιπνμζηά ζε
ηακέκακ εηηυξ απυ ιέκα, ηδ βοκαίηα ημο ηζ έκακ άβκςζημ. «Ώθθά ήεεθα κα
ζμο πς υηζ είιαζ πναβιαηζηά εκηοπςζζαζιέκμξ απυ αοηά πμο έπεζξ πεηφπεζ
ζε ηυζμ θίβμ πνυκμ. Μνέπεζ κα είζαζ πενήθακμξ. Βίκαζ ζακ κα πδβαίκεζξ ζε
έκακ υιζθμ βημθθ δίπςξ κα ’πεζξ παίλεζ πμηέ πνζκ ηαζ κα πθαζάνεζαζ ζημοξ
πνχημοξ. Μναβιαηζηά εκηοπςζζαηυ».
Μενπαηάιε πνμξ ημ ιπνμζηζκυ ιένμξ ημο ζοκεδνζαημφ ηέκηνμο.
Ώθήκς ημκ Ζνζξ ηαζ ηδ βοκαίηα ημο κα ηαπκίζμοκ ηαζ ακεααίκς ιε ηζξ
ηοθζυιεκεξ ζηάθεξ ζημκ ηνίημ υνμθμ, υπμο εα παίλμοιε. Ζαεχξ παζνεηχ
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ημοξ άθθμοξ παίηηεξ, θμνάς έκα πθαηφ παιυβεθμ ζακ δζάζδιμξ πμο
παναεέηεζ βεφια.
Έηζζ, ηζ ηζ ακ έπαζα ημο έλζ απυ ημοξ επηά αβχκεξ εηείκδ ηδ ιένα;
Ξ’ αοηυ ημκ ηυζιμ ηςκ ζδζμθοχκ ηαζ ηςκ απνμζάνιμζηςκ, ηζαθααμφηδζα
εθθζπχξ πνμεημζιαζιέκμξ βζα κα παίλς ζηα ορδθυηενα επίπεδα. ιςξ δεκ
ιε ημνυζδερε μφηε ιε ηαπείκςζε ηακείξ πανά ιυκμκ εβχ. Ζαζ ακαηάθορα
πςξ ιμζναγυιμοκ πενζζζυηενα απ’ υηζ κυιζγα ιε ημοξ θελμιακείξ.
Μζεακυκ πμηέ κα ιδ δς ααειμθμβία 1900 ή 2000 ηαζ ίζςξ κα ιδκ
ιπμνχ κα παίλς ημ παζπκίδζ, υπςξ ιμο είπε μ Ογζι Γηίανζ, «ιε ημκ ηνυπμ
πμο οπμηίεεηαζ υηζ πνέπεζ κα παίγεηαζ». Ώθθά πμηέ δεκ είπα θακηαζηεί υηζ
εα έθηακα ηυζμ ιαηνζά υζμ έθηαζα. ηακ μ Γ.Β. Ογυεθ κίηδζε ζημ
παβηυζιζμ, είπε υηζ αοηυ έδζκε ηφνμξ ζηδκ φπανλή ημο ηζ εβχ βέθαζα.
Οχνα υιςξ, μ ανζειυξ πμο ζοκδέεηαζ ιε ημ υκμια ιμο, αοηυξ πμο θυνεζα
βζα ηυζμκ ηαζνυ ζακ δθίεζμξ ιε πενζηεθαθαία, ηεθζηά έθηαζε κα δίκεζ ηφνμξ
ζηδ δζηή ιμο φπανλδ. Θοιάιαζ ημ ανπζηυ ιμο 761 πμο ιε ηαλζκμιμφζε
δζζπζθζμζηυ απυ ημοξ δφμ πζθζάδεξ ηνζαηυζζμοξ ζηδ ΐυνεζα Ώιενζηή ηαζ ημ
πανηί ιμο ιε ηζξ ζαδζιέκεξ δζβνάιιαηεξ θέλεζξ ηζ ειέκα κα παίγς EXO* &
YER* ηαζ ηδκ πνμμδεοηζηή άκμδυ ιμο ηαζ ημ ηανδζμπηφπζ ηδξ αβςκίαξ ηάεε
θμνά πμο έζηζγα ηζ άκμζβα έκακ θάηεθμ απυ ηδκ ΒΒΞ ιε ηδ κέα ιμο
ααειμθμβία ηαζ ηδ ζοκήεςξ επαηυθμοεδ ηαπείκςζδ κα αθέπς η’ υκμιά
ιμο ζοκδεδειέκμ ι’ έκακ ανζειυ ζημ ηάης ηάης ιένμξ.
Θεηά απυ έκα ηεηνάςνμ ηαλίδζ βζα ηδ Ιέα Πυνηδ, αθήκς ημκ Θαη
ηαζ ηδ θζάθδ μλοβυκμο ημο ζημ Εζη Ξάζκη ηαζ ημκ Ένζη ζ’ έκα θίθμ ημο ζημ
Ξυπμ. ηακ επζζηνέθς ζημ Θπνμφηθζκ, μ Θάνθμκ πενζιέκεζ ζηζξ ζηάθεξ
ημο ζπζηζμφ ιμο· είπε πάνεζ έκα άθθμ θεςθμνείμ βζα ηδκ πυθδ ηαζ ηχνα
πνεζάγεηαζ έκα ιένμξ κα πενάζεζ ηδ κφπηα. Μάς βζα ημ ηνεαάηζ αθήκμκηάξ
ημκ λαπθςιέκμ ζημ παθί ημο ηαεζζηζημφ κα οπμθμβίγεζ ηζξ κέεξ ιαξ
ααειμθμβίεξ. Ξηζξ επηά ημ επυιεκμ πνςί, είκαζ ζημ ίδζμ ζδιείμ, ηοθζβιέκμξ
ζ’ έκα πμοά ζεκηυκζ, ημ ζηοθυ, ημ πανηί ηαζ ημ ημιπζμοηενάηζ πεηαιέκα
δίπθα ημο.
«Ημζπυκ;» ημκ νςηάς. «Μυζμ είκαζ;»
«Ρίθζα επηαηυζζα ηνζάκηα πέκηε, ακ ηα ’ηακα ζςζηά», θέεζ. «Βηεί
είζαζ».
Βίκαζ έκαξ ανζειυξ πμο ιε ηνμιμηναημφζε, υπζ πμθφ παθζυηενα·
πναβιαηζημί ελπέν ήηακ ζημ 1735. Βίκαζ έκαξ ανζειυξ ιε ηφνμξ. Έκαξ
ανζειυξ πμο ιε μνίγεζ ςξ ημκ 180μ, ή ηάηζ ηέημζμ, ηαθφηενμ παίηηδ ζηδ
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ΐυνεζα Ώιενζηή. Έκαξ ανζειυξ ιε ημκ μπμίμ, ημοθάπζζημκ βζα ηδκ χνα,
ιπμνχ κα γήζς.
1735. Βηεί ανίζημιαζ.
Λ Θάνθμκ ηναηάεζ ζθζβιέκδ ηδ βνμεζά ημο βζα κα ηδ πηοπήζς. Ομ
ηάκς. Ζμοκάς ανβά ημ ηεθάθζ ιμο ηζ έκα παιυβεθμ ζηνααχκεζ ημ ζηυια
ιμο. Ώπμθαιαάκς ημ ζοκαίζεδια βζα ιζα ζηζβιή. Ζαζ ιεηά παίγμοιε δομ
παζπκίδζα.
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Βπίθμβμξ

Δ

εκ αθέπς ημκ Θαη βζα ανηεηέξ εαδμιάδεξ ιεηά ημ εεκζηυ. ηακ ημκ
ζοκακηχ ζημ Λοάζζκβηημκ Ξημοέαν Μανη, δ υρδ ημο ιε ηθμκίγεζ.
Έπεζ ιζα ηυηηζκδ μοθή απυ ημ έκα ςξ ημ άθθμ άηνμ ημο θαζιμφ ημο,
αηνζαχξ ηάης απ’ ημ πζβμφκζ ημο. Λ Θαη δεκ εα ιμο πεζ ηζ έβζκε, αθθά θέεζ
υηζ ζηαιάηδζε κα πίκεζ ελαζηίαξ αοημφ.
Ομοξ ιήκεξ πμο αημθμοεμφκ, μ Θαη αθζενχκεηαζ πάθζ ζημ
Ξηναιπθ. «Ππάνπμοκ πάνα πμθθά πμο δεκ λένς πζα», θέεζ. Θεθεηάεζ
θμζπυκ. Ζενδίγεζ έκα ημονκμοά βζα πνχηδ θμνά απυ ημ 1998. Ξε πέκηε
δζμνβακχζεζξ ιέζα ζ’ επηά ιήκεξ, ηενδίγεζ πενίπμο 2.000 δμθάνζα ηαζ δ
ααειμθμβία ημο ζηανθαθχκεζ απυ ημ 1909 ζημ 2024, δ ηέηανηδ ζηδ ΐυνεζα
Ώιενζηή. Ώοηυ ημο ελαζθαθίγεζ ιζα εέζδ ζηδκ μιάδα ηςκ ΔΜΏ βζα ημ
επυιεκμ παβηυζιζμ πμο είκαζ πνμβναιιαηζζιέκμ βζα ημ Ηαξ ΐέβηαξ, ζηα
ηέθδ ημο 2001.
Μανά ηα ηένδδ ημο, μ Θαη είκαζ άθναβημξ. Αεκ αζζζμδμλεί υηζ εα
πζάζεζ ιυκζιδ δμοθεζά ιε πθήνεξ ςνάνζμ. Δ απμπή απυ ημ αθημυθ δεκ
δζανηεί βζα πμθφ. «Ομ άβπμξ ηδξ γςήξ ζοζζςνεφεηαζ», θέεζ.
Λ Θάνθμκ Ρζθ γεζ αηυιδ ζημ ζπίηζ πμο ιεβάθςζε, ιεθεηάεζ αηυιδ
θέλεζξ, έπεζ αηυιδ θίβα θεθηά. «Οίπμηα δεκ αθθάγεζ. Λ δζάαμθμξ ζοκεπίγεζ
κα αάγεζ ζε ιπεθάδεξ ημοξ εκάνεημοξ», θέεζ υηακ ημο ηδθεθςκχ έκα ανάδο
ηαζ ημκ ανίζης κα παίγεζ Ξηναιπθ ιε ηδ ιδηένα ημο. Λ Θάνθμκ αβάγεζ θίβα
πνήιαηα αάθμκηαξ ζπίηζα ιε ημκ εείμ ημο ηαζ ηάκμκηαξ ηζξ θμνμθμβζηέξ
δδθχζεζξ ηςκ βεζηυκςκ ημο, αθθά αοηυ δεκ ηναηάεζ πμθφ. «Αεκ ιπμνχ κα
πάς πμοεεκά», θέεζ. «θα ζηένερακ». ιςξ μ Θάνθμκ δζαηδνεί ηδ βαθήκδ
ημο. «Ζάκς υ,ηζ πνέπεζ κα ηάκς», θέεζ. «,ηζ πνέπεζ κα ηάκς βζα κα
επζαζχζς, ημ ηάκς».
Μνάβιαηζ, ηεθεζχκεζ ημ αζαθίμ ημο, ημ μπμίμ ηζηθμθμνεί
«Μακαθνζηακζηή Ναρςδία», ηζ ανπίγεζ έκα άθθμ. ηακ ημκ νςηάς ακ εα
πνμζπαεήζεζ κα πάνεζ εέζδ επζθαπυκηα ζηδκ μιάδα ηςκ ΔΜΏ βζα ημ
παβηυζιζμ –ημ 1852 ηδξ ααειμθμβίαξ ημο είκαζ πμθφ παιδθυ βζα κα
πνμηνζεεί αοηυιαηα– μ Θάνθμκ θέεζ υηζ ακηί βζ’ αοηυ ζηέθηεηαζ κα γδηήζεζ
ηδκ οπδημυηδηα ηδξ Γηάκαξ ηαζ κα αβςκζζηεί βζα ηδ πχνα ηδξ Αοηζηήξ
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Ώθνζηήξ. «Θα ημ έηακα αοηυ, άζπεηα ιε ημ Ξηναιπθ», θέεζ. Λ Θάνθμκ ήδδ
έπεζ ηαηαθήλεζ ζε έκα βηακέγζημ υκμια, ημ Άιππα Άκημι πμο ζδιαίκεζ
«Βοθμβίεξ ημο Θεμφ». ηακ ημκ νςηάς βζαηί δ Γηάκα εα ημο έδζκε
οπδημυηδηα, θέεζ «Βίιαζ πακαθνζηακζζηήξ. Έπς ηάηζ κα πνμζθένς».
Λ Ογμ Έκηθζ απμηαιζεφεζ ηα 25.000 δμθάνζα ημο ανααείμο απυ ημ
εεκζηυ πνςηάεθδια. Ομκ Αεηέιανζμ πενκάεζ άθθμ έκα ζαηνζηυ δνάια: πέηνα
ζηα κεθνά ηαζ δζμβηςιέκμξ πνμζηάηδξ πμο ακαηαθφθεδηακ ιυθζξ πνζκ
δζεοεφκεζ ιε ηδ βοκαίηα ημο ιζα ημονκέ Ξηναιπθ ζηδ ιελζηάκζηδ Νζαζένα.
Μδβαίκεζ, έηζζ ηζ αθθζχξ, θμνχκηαξ ηαεεηήνα.
Λ Έκηθζ, θοζζηά, ηα ηάκεζ υθα ιε εοημθία. Βλαζηεί κέεξ ηεπκζηέξ
βζα κα ηναηήζεζ ημ πάζπμκ ζχια ημο γςδνυ· ζε ιζα απ’ αοηέξ ηθείκεζ ηα
ιάηζα ημο ζθζπηά ηαζ ημζηάγεζ ημ ζημηάδζ, ιεηά η’ ακμίβεζ ηαζ εζηζάγεζ
ηάπμο επίιμκα. «Ηυβς ηδξ ζδζυιμνθδξ αζμθμβίαξ ιμο, θαίκεηαζ κα έπεζ
πμθφ ζζπονυ απμηέθεζια», θέεζ.
Ομκ Φεανμοάνζμ, βζα ηνίηδ θμνά ζε ηέζζενα πνυκζα, μ Έκηθζ
ηενδίγεζ ημ ακαημθζηυ πνςηάεθδια ζημ Ιηάκιπενζ ιε ηδκ απίζηεοηδ
επίδμζδ 17-3. Δ ααειμθμβία ημο ακεααίκεζ ζημ 2045, δεφηενδ ιεηά ημ 2072
ημο Θπνάζακ Ζαπεθέημ.
Δ ααειμθμβία ημο Ηέζηεν Ξυκιπνακ αμοηάεζ ζηα 1800 ηαζ ηάηζ.
Ηέεζ υηζ πζεακυκ κα ιδκ πνμζπαεήζεζ κα πνμηνζεεί βζα ημ παβηυζιζμ· δ
πνμμπηζηή κα ιάεεζ υθεξ αοηέξ ηζξ ανεηακζηέξ θέλεζξ είκαζ πμθφ
απμηανδζςηζηή ηαζ μζ πζεακυηδηεξ επζηοπίαξ πμθφ ιζηνέξ. Λ Ηέζηεν είκαζ
ελήκηα πέκηε ηαζ ημ αζζεάκεηαζ. «Θέθς κα ηναηήζς βενά υπμζα ελαζνεηζηή
ζηακυηδηα έπς βζα υζμκ ηαζνυ ιπμνχ», θέεζ. «ΐθέπς ημ παβηυζιζμ ςξ ηάηζ
πμο εκδεπμιέκςξ εα ιμο πνμηαθέζεζ ζφβποζδ». Ξημκ εθεφεενμ πνυκμ ημο
ζοκηάζζεζ έκα ανζζηενυ θελζηυ πμθζηζηχκ ηαζ πμθζηζζιζηχκ υνςκ, απυ ηδκ
άιαθςζδ ηαζ ηδ βαθθζηή επακάζηαζδ, ςξ ηδκ ενβαζζαηή εεςνία ηδξ
οπεναλίαξ ηαζ ημ ΐζεηκάι. «Γζα ιέκα, είκαζ έκα θελζηυ ηαηά ηδξ ιπμφνδαξ»,
θέεζ.
Λ Γ.Β. Ογυεθ Ξένιακ είκαζ, υπςξ ημ έεεζε ηάπμηε, «ζηα ίδζα»:
παίγεζ αηαηάπαοζηα θελμπαζπκίδζα ζημ Ίκηενκεη, απμημθιά ηδκ έλμδυ ημο
απυ ημ Θπνμκλ ζπάκζα, ζηανθαθχκεζ πζζηά πάκς ζηδκ ηανέηθα ημο ζημκ
υιζθμ, ιε θνμκηίγεζ παηενκαθζζηζηά. «Έπαζλεξ ζςζηά ζημ ηέθμξ ημο
παζπκζδζμφ», θέεζ ιζα αναδζά, κεφμκηαξ ηαηαθαηζηά, υπςξ αηνζαχξ έηακε
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ηνία πνυκζα κςνίηενα υηακ ήεεθε κα ιάεεζ ακ είπα εεζζηεί. ΐνίζης πανά
ζηδ ζηαεενυηδηα ημο Ογυεθ.
Λ Ογυεθ ςζηυζμ, αθέπεζ ηζξ εθπίδεξ ημο κα θοθθμννμμφκ. Ξε επηά
ημονκμοά απυ ημ εεκζηυ ηζ φζηενα –απυ ημ Θπενκη Εκ Ρακη ςξ ηδκ
Ώηθάκηα ηαζ ημ Φμίκζλ– μ Ογυεθ θέεζ πςξ έπεζ ηάκεζ ιυθζξ δφμ
αλζμικδιυκεοηεξ ηζκήζεζξ: ημ QUARTERING ζ’ έκα QUA ηζ έκα Ο (ημ μπμίμ
ανβυηενα επέηηεζκε ζε HEADQUARTERING) ηαζ ημ ΕΙGUINAL ιε ημ
πνχημ Ι ηάης. «Έπς αηυιδ ζηζβιέξ εοθοΎαξ ηαζ ηάπμζα ηαθά εονήιαηα
πενζζηαζζαηά», ιμο θέεζ, «αθθά κζχες πναβιαηζηά υηζ δ ζηακυηδηά ιμο
θεείνεηαζ ιε ακδζοπδηζηυ νοειυ ηαζ ιε ηνμιάγεζ κα αηεκίγς ημ ιέθθμκ ιμο,
ιήπςξ ηαζ δεκ ιπμνχ κα έπς ηδ δφκαιδ βζα κα παίνκς ανααεία ζ’ αοηυ ημ
παζπκίδζ βζα πμθφ αηυιδ».
Ζζ εβχ; ηακ μ Θάνθμκ οπμθυβζζε ηδ ααειμθμβία ιμο ιεηά ημ
εεκζηυ, έπεζε έλς 2 πυκημοξ. Ξηδκ πναβιαηζηυηδηα έπζαζα ημ 1733.
Ουζμ βειάημξ αζζεάκμιαζ ιε ημκ ηαζκμφνζμ ιμο ανζειυ (ηαζ ηυζμ
πκζβιέκμξ κα ηεθεζχζς αοηυ ημ αζαθίμ) πμο δεκ ιεθεηάς μφηε παίγς βζα
ανηεημφξ ιήκεξ. ηακ ηεθζηά παίνκς ιένμξ ζε ημονκμοά –ημκ Ιμέιανζμ
ζημ Ζέζπ Ζμκη– αζζεάκμιαζ απεθεοεενςιέκμξ απυ ημκ αβχκα δνυιμο
πνμξ έκακ ζηυπμ. Ζαευθμο πίεζδ, ηίπμηα επείβμκ, ηαευθμο πακζηυξ, ιυκμ
δ εοπανίζηδζδ κα παίγς. ιςξ αοηυ ζδιαίκεζ επίζδξ πςξ δεκ εζηζάγς ζηδ
κίηδ. Γνάθς επίδμζδ 5-7 εκακηίμκ ηςκ άθθςκ ελπέν ηαζ δ ααειμθμβία ιμο
βθζζηνάεζ ζημ 1710.
Μενκάκε άθθμζ ηνεζξ ιήκεξ –ημ αζαθίμ εηδίδεηαζ, πάς δζαημπέξ,
επζζηνέθς ζηδ δμοθεζά ιμο ζηδ Wall Street Journal πμο ιμο απμννμθά ημκ
πνυκμ– ηαζ αηυιδ δεκ έπς λακανπίζεζ ηδ ιεθέηδ. Βίκαζ υιςξ Φεανμοάνζμξ,
ημ Ιηάκιπενζ πάθζ, ηαζ λαθκζηά ημ ηαλίδζ ιμο δείπκεζ κα μθμηθδνχεδηε:
Ώκήθεα απυ ηδκ ηέηανηδ ηαηδβμνία ζηδκ ηνίηδ, ζηδκ δεφηενδ ηαζ ηχνα
ζηδκ πνχηδ. Ξημκ πνχημ βφνμ παίγς ιε ημκ Ογμ Έκηθζ! Βίκαζ μ δάζηαθμξ
εκακηίμκ ημο ιαεδηή ηαζ ηαεχξ ηαευιαζηε κα παίλμοιε, πζάκς ημκ εαοηυ
ιμο κα ιζιείηαζ ηδκ δνειία ημο άνπμκηα. Αεκ ιε αμδεάεζ. Μαίγμκηαξ
πνχημξ, μ Έκηθζ ηνααάεζ – υπζ, μ Έκηθζ παίνκεζ ιε ηδ αμφθδζή ημο– ηαζ ηα
δομ ιπαθακηέν απυ ημ ζαημφθζ. Ώοηυ ημ ζοιπεναίκς υηακ παίγεζ JOrAM
βζα 42 πυκημοξ· δεκ εα πανάιζγε ιπαθακηέν βζα ηυζμοξ θίβμοξ πυκημοξ ακ
δεκ είπε ηαζ ημ άθθμ. Αομ βφνμοξ ιεηά, παίγεζ FATIGUe ηαζ θεφβεζ ζημ 15120. Ώνβυηενα, ανίζηεζ ημ DYSTOCIA ηαζ ημ BALLONS ηαζ πάκς απυ ημκ
ιέκημνά ιμο 495-317.
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Αεκ παίγς ζδζαίηενα άζπδια ζημ Ιηάκιπενζ, αθθά δεκ παίνκς ηαζ
ηαθά βνάιιαηα· ζ’ έκακ αβχκα, δ ακηίπαθυξ ιμο, δ Ογακ Ιηίλμκ, παίνκεζ
ηαζ ηα δομ ιπαθακηέν ηαζ 11 απυ ηα 12 Β (δεκ ηθαίβμιαζ, απθχξ πνυηεζηαζ
βζα βεβμκυξ). Έπς υιςξ ιζα εαοιάζζα ζεζνά ηζκήζεςκ: λεηζκχ ιε ημ QAID
βζα 28, ηάκς δεηηή έκζηαζδ ζε θάεμξ ζηναιπθ ημο ακηζπάθμο, αάγς ηάης
ημ EIRENIC βζα 65, αθέπς ημκ ακηίπαθμ κα ηάκεζ ηαηχξ έκζηαζδ ηαζ ιεηά
παίγς επί εκκζά SCOTcHES βζα 158 πυκημοξ ηαζ πνμαάδζζια 251-0. Ώοηυ
ημ παζπκίδζ υιςξ είκαζ ημ έκα απυ ηζξ επηά κίηεξ ηαζ δεηαηνείξ ήηηεξ ιμο
ηαζ δ ααειμθμβία ιμο βθζζηνάεζ λακά ζημ 1694.
Αεκ ιπμνχ κα γήζς ι’ αοηυκ ημκ ανζειυ. Ομ άθθμ πνςί, ζημ ιεηνυ
βζα ηδ δμοθεζά, αβάγς έλς ιζα θίζηα ιε πεκηαβνάιιαηεξ θέλεζξ ηαζ μ
ηφηθμξ ανπίγεζ εη κέμο.
Θάνηζμξ 2001

Έκα πνυκμ ιεηά, αζπμθμφιαζηε αηυιδ. Ομ Ξηναιπθ έπεζ
πνμζεθηφζεζ ηδκ πνμζμπή ηςκ ΘΘΒ ζε ιεβάθμ ααειυ, ιεηά ηδκ έηδμζδ
αοημφ ημο αζαθίμο. πζ θζβυηενα απυ πέκηε ηδθεμπηζηά ζοκενβεία
κημηζιακηέν παναημθμοεμφκ ημ παβηυζιζμ ημκ Αεηέιανζμ ημο 2001 ζημ
Ηαξ ΐέβηαξ. Ζάκς ζπμθζαζιυ βζα ημοξ ηεθζημφξ, ζημοξ μπμίμοξ μ
Θπνάζακ Ζαπεθέημ κζηά ημκ Ογυεθ Γμουπκζη πμο οπεναζπίγεηαζ ημκ ηίηθμ
ημο, ιε 3-1. ιςξ δ εκημκυηενδ ζοβηίκδζδ ιμο ένπεηαζ υηακ μ Ιηακ
Ξάκημο, μ έκαξ απυ ημοξ Νμοιάκμοξ ιμο, ιμο θέεζ πςξ ανήηε ημ WEIrDOS
ζ’ έκα παζπκίδζ.
Λ Θαη Γηνέζπαι έπεζ έκα ιεηαθθζηυ ηανθί ακάιεζα ζημ ηάης
πείθμξ ηαζ ημ πζβμφκζ, ηυαεζ ημ πζμηυ (υπζ υιςξ ηα πάπζα), ηάκεζ αάνδ ηαζ
αάγεζ έκακ αζοκήεζζημ ζηυπμ βζα έκακ ηφπμ ζηα ηνζάκηα ηυζα ημο: κα
παίλεζ ζηδκ ηαηδβμνία ΕΕΕ ημο ημθεβζαημφ ιπάζηεη. Ομ Ξηναιπθ ημο
παναιέκεζ ζηένεμ: ααειμθμβία 1966, δςδέηαημξ ζηδ ΐυνεζα Ώιενζηή. Λ
Θάνθμκ Ρζθ δεκ πζάκεζ δμοθεζά, μφηε βίκεηαζ Γηακέγμξ. Ώκεαάγεζ υιςξ ηδ
ααειμθμβία ημο ζημ 1963 ηαζ επζιέκεζ υηζ εα πάνεζ ηδ ιδηένα ημο ηαζ εα
θφβμοκ απυ ηδ βεζημκζά. Λ Θαη ηζ μ Θάνθμκ ζπεδυκ ένπμκηαζ ζηα πένζα
ζημ Ιηάκιπενζ, ημκ Φεανμοάνζμ ημο 2002, υπμο ηενιαηίγμοκ δεφηενμξ ηαζ
ηνίημξ ακηίζημζπα. Ζαηυπζκ, μ Θαη γδηάεζ απυ ημκ Θάνθμκ κα ημο δακείζεζ
θίβα απυ ηα ηένδδ ημο.
Λ Γ.Β. Ογυεθ Ξένιακ ζηίγεζ ηενδίγμκηαξ ηέζζενα απυ έλζ
ημονκμοά, ακάιεζά ημοξ ηαζ ημ Ιηάκιπενζ, βζα κα ακεαάζεζ ηδ ααειμθμβία
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ημο ζημ 2027 – ηαεζενχκεηαζ ζημοξ ημνοθαίμοξ ηδξ ΐυνεζαξ Ώιενζηήξ. Λ
Ογμ Έκηθζ αμοηάεζ θίβμ ηάης απυ ημ 2000· έπεζ έκα ζςνυ ροπμζςιαηζηέξ
δζηαζμθμβίεξ αθθά, θοζζηά, δεκ ακδζοπεί. Ζζ εβχ ηενδίγς έκα ιμκμήιενμ
ημονκμοά ηαζ λακακεααίκς ζημ 1732. ιςξ ιεηά απυ έκα κηνμπζαζηζηυ 25 ζ’ έκα ημονκμοά πνμξ ηζιήκ ιμο ηαζ έκα 6-14 ζημ Ιηάκιπενζ, δ
ααειμθμβία ιμο βθζζηνάεζ –μηέζ, αοείγεηαζ– ζημ 1671. Αμοθεζά, βάιμξ,
ιςνυ πμο ένπεηαζ –έπς έκα ζηαζιυ δζηαζμθμβίεξ. Ώθθά έπς ηζ έκα ζπέδζμ:
εα ιεθεηήζς μθυηθδνμ ημ θελζηυ ημο Ξηναιπθ, ζεθίδα ηδ ζεθίδα, ιία
οπένμπδ θέλδ ηάεε θμνά.
Θπνμφηθζκ, Ιέα Πυνηδ, Θάνηζμξ 2002
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